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                 �ా��రణం�ా ����ంతం �ెల�సు���ాల�� ����క వ�ంట�ం��, �ా� గ�ం��ల� అందుబ�ట�ల� ల�వ�. ఇం��క��  దగగ్ర 

గ�ం��ల� వ�ంట��, �ా� �జ�్ఞ సువ�ల��  ఎక్కడ ఉనన్�� �ె�యదు. అల��� ���న్ ల�ౖబ్ర�� ల� ���న్ ర�ాల ప�సత్�ాల� మ�త్ర��  

లభయ్ం అవ�త���న్�. కనుక తమవంత��ా భ��త్,జ�్ఞ న ప్ర���ారధ్ం మ�ను��వ�ల�ౖన �ెల�గ� ��గవతం ��బ్ ��ౖట్ �ార� ఉ�తం�ా 

�ల���ౖన గ�ం��లను ఆన్ ల�ౖన్ ��్వ�ా eBOOK(PDF) ర�పంల� అం��సుత్ ��న్ర�. �ార� �ేసుత్ నన్ జ�్ఞ న యజ�్ఞ ��� �ా� �ామ్ 

క��� తమవంత��ా  స�యం  �ే�� �ారయ్క�మంల�  ��గం�ా �ా�� గ�ం��లను   �ా� �ామ్ ��్వ�ా క��� అంద�ేసుత్ ��న్మ�, 

ఇందుక� ��మ� �ా���� కృతజ్ఞత �ె�య�ేసుక�ంట���న్మ�. కనుక  ప్ర�  ఒక్కర� ఈ సదవ�ా�ా�న్ స��్వ��గం �ేసు��గలర�. 

ఇందుక� స�యం �ే�ిన ఆ���్కవ్ ��బ్ ��ౖట్(https://archive.org), గ�గ�ల్ ��బ్ ��ౖట్(https://www.google.co.in),������ �ా�్ట 

��ౖట్(http://www.microsoft.com) �ా����  క��� ��మ� ఋణప��వ���న్మ�. �ా� �ామ్ ��వక బృందం ��ర������� ఒక్కట�, 

ప్ర� ఇల�్ల  ఆ��య్�్మక జ�్ఞ న గ�ం��ల�� �ం���� �ాలనన్�ే మ� ����క. 
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ఉపో ద్ాా తము 

చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుపడద్ాం మనం అందర్ం 

భాగవతం – పురాణం 

శ్రమీద్ాాగవత మహాపురాణం అష్ాట దశ పురాణాల లోనిద్వ, కావాతయిం 
లోనిద్వ. ముందు పురాణం గుర ంచి చూద్ాా ము. “పురా అప్ర నవ ఇతి పురాణః ”. 

ఎంతో పురాతన మ్మైనద్వ అయిా ఉండి; ఎపపటి కపుపడు సర కొతతగా సుపర సుత ండేద్వ 
పురాణం. సర్్, పతిిసర్్, మనువులు, మనింతర్ము, వంశ్ాను చర తములు 
పురాణానికి పంచలక్షణాలు అంటార్ు కొందర్ు. సర్్, విసర్్, సాథ న, పో షణ, 
ఊతులు, మనింతర్, ఈశ్ానుకథా, నిరోధ, ముకిత, ఆశయీాలు అని పురాణానికి 
దశలక్షణాలు అంటార్ు కొందర్ు. వాటిలో పధి్ానమ్మైనవి మహాపురాణాలు. వీటిలో 
పసిరదధమ్మైనవి మతాయ, మార్కండయే, భాగవత, భవిషాత్, బపహాెండ, బాి హ్ె, 
బహి్ె, వ వైర్త, వామన, వాయవా, వ షైణవ, వారాహ్,అగ ి , నార్ద, పదె, ల్లంగ, 

గర్ుడ, కూర్ె, సాకందములు యని పద్ెానిమిద్వంటిని (18) అష్ాట దశ పురాణాలు 
అంటార్ు. శ్లి . మదియం, భదియం, చెైవ బతియిం, వచతుషటయం. అ, నా, ప, 

ల్లం, గ, కూ, సాకని పురాణాని పృథక్ పృథకి. ఇంకా ఉశన, కప్రల, కాళి, 

సనతుకమార్, శంభు, సౌర్, ద్ౌరాిస, నంద్యీ, నార్సరంహ్, నార్ద్యీ, పార్శర్, 

అంగరీ్స సంహ,ి భృగు సంహతి, మారచీ, మానవ, వాశిషఠ , ల్లంగ, వాయు 
పురాణములు – యని పద్ెానిమిద్వంటిని (18) అష్ాట దశ ఉపపురాణాలు. సమసత  
పురాణాలను సంసకృతంలో మూలర్చన గావించిన వార్ు, వేద్ాలను విభాగ ంచిన 
వార్ు వాాస భగవానులు. శ్రమీద్ాాగవతంలో భగవంతుని గుర ంచి భాగవతుల 
గుర ంచి చెపపబడింద్వ. సద్య ాముకిత సాధనమిద్వ. 
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భాగవతం - కావాం 

హ  ందవ సాహితాంలో ముఖ్ామ్మైనవి మూడు రామాయణ భార్త 
భాగవతాలు. వేద్ాలు పునాద్వరాళ్ళు, ఈ కావా తియం సతంభాలు లాంటివి. 
రామాయణం మూల ర్చయిత వాల్మెకి మహ్ర ి. భార్త భాగవతాలకు మూల 
ర్చయత వాాస భగవానులు. పధి్ానంగా రామాయణం సూర్ా వంశ రాజుల 
చర త.ి భార్తం చందవింశసుథ లద్వ. భాగవతం భగవంతుని, భకుత ల గుర ంచినద్వ 
అని అనుకోవచుు. రామాయణంలో జీవన విలువలకు పాిధ్ానాం, భార్తంలో 
ఫలవంతమ్మైన జీవనానికి పాిధ్ానాం. భాగవతంలో పార్మారాథ నికి పాిధ్ానాం. 
అందుకే పో తనామాతుాలవార్ు గంీధ్ార్ంభం లోనే అనాిర్ు. 

 1-1         శ్ర ీక ైవలాపదంబుుఁజేర్ుటకున ై చింతించెదన్, లోకర్ 

               క్ ైకార్ంభకు, భకతపాలనకళాసంర్ంభకున్, ద్ానవో 
               ద్ేకిసతంభకుుఁగేళిలోలవిలసదృగాా లసంభూతనా 
               నాకంజాతభవాండకుంభకు, మహానంద్ాంగనాడింభకున్. 

భాగవతంలో రామాయణ భార్త కథలు కూడ చెపపబడతాయి. పబింధ లక్షణ 
సమాలంకృతం, బహ్ు కథార్తాిల సమాహార్ం భాగవతం. వీటిలో చాలా వాటికి 
వ ైయకితక సంపూర్ణత కూడ గోచర సుత ంద్వ. ఈ సమాహారానికి సూతంిగా శుక 
మహ్ర ి పరీక్ినెహారాజు లనే సిర్ణ ర్జత ద్ారాలతో చకకగ ప్ేన బడాా యి. మధుర్ 
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శృంగార్ము మధుర్ వ ైరాగాము కలగలసరన పురాణమిద్వ. అందుకే మధురాధ్వపతే 
ర్ఖిలం మథుర్ం శ్రకీృషుణ ల వార కి పథిమప్ీఠం వేసార్ు. 

వాాస భటాట ర్కుడు  

ఈ మహాపురాణానిి వాాసమహ్ర్ుి లవార్ు సంసకృతంలో ర్చించార్ు. వేద్ాలను 
విభాగ ంచటం, మహాభార్తానిి ర్చించిన ప్రమెట సమసతమ్మైన పురాణాలు ఆ 
మహానుభావుడే ర్చించార్ు. వాటిలో ఉతకృషటమ్మైనద్వ శ్రీమద్ాాగవతం.  ఈ మూల 
భాగవత ర్చనా కాలానిి నిర్ణయించడం కషటం. ఇద్వ 5000 సంవతసరాల కంటె 
అతి పురాతనమ్మైనద్వ అనిద్వ నిర ివద్ాంశం. ఈ మూల భాగవతం పన ిండు 
సకంధ్ాలలో పద్ెానిమిద్వవేల శ్లి కాల బృహ్ద్రంధం.  

పో తన 

అటిట  మహాభాగవతానికి తెలుగుసేత బమ్మెర్ పో తన చేయుట తెలుగజాతి 
అదృషటం. పో తన గార  పణితీము అంట ే పహితిమ్ే, పాిణహితిమ్,ే పర్హతిమ్ే.  
వీర్ు హ్లం కలం ర ంటికి పదును యుని కవికుల తిలకులు. కావాకనాకను 
రాజులకీయని ఆతాెభిమానంగల హాల్లకులు. తెలుగుసేతలో ఎనిమిద్వ సకంధ్ాలు 
(1, 2, 3, 4 మర యు 7, 8, 9, 10 సకంధ్ాలు) వీర  కృతి అని మిగ ల్లన 5, 6 

సకంధ్ాలు గంగన, సరంగనల కృతి అని, 11 మర యు 12 సకంధ్ాలు నార్య కృతి 
అని సూథ లముగా అనుకోవచుు. తెలుగు సేతలో పన ిండు సకంధ్ాలలో ఐదు, 
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పద్వ సకంధ్ాలు ర ండేసర భాగాలుగా ఇవిబడాా యి. ద్ీని ర్చనా శ్ ైల్ల పదాగద్ాాల 
మే్లుకలయికతో పండిత పామర్ుల నిద్వార ని అలరార సుత ంట ంద్వ. 31 ర్కాల 
పదాగదా రీతులను పియోగ సుత  మొతతం 9014పదాగదాలలో సాగ ంద్వ యిా 
మనోహ్ర్ కావాం. ఆ మహాకవి పో తన జీవితకాలం కీ ీశ 1378 నుండి 1460 అని 
పలువుర్ు పండితోతతములచే నిర్ణయింపడినద్వ. శ్ ైవమతానుయాయుల ైన 
ఆర్ువేల నియోగ  బాిహ్ెణ బమ్మెర్ వంశంలో పుటాట డు. తన వంశ్ానేికాదు తన 
జాతిని ద్ేశ్ానిి కూడ ఉదార ంచాడు. సంసకృత మహాభాగవతానిి పాింతీయ 
భాష్ాంతీకర్ణ చేసరనవాటిలో వీర ద్ే పిపథిమమ్మైనద్వ అంటార్ు. వీర  ఇతర్ కృతులు 
వీర్భద ి విజయము, నారాయణ శతకము, భోగ నీ దండకము. వీటిలో వీర్భది 
విజయం శ్ ైవమతానుసార్ గీంధం. భాగవతమంత పసిరదధం కాకపో యినా  
జగద్ీశ్ాయ! నమో నమో నవసుధ్ాసంకాశి తాంగాయ! శ్ర;ీ  
నగనాథాయ! నమో నమో శుభకరానంద్ాయ! వేద్ార్ధపా;  
ర్గ వంద్ాాయ! నమో నమో సుర్నద్ీర్ంగతతర్ంగావళీ;  
మకుటాగాీయ! నమో నమో మునిమనోమంద్ార్! సరేిశిరా!  
లాంటి చోటి వార  కవితా పట తిం పసిుపటం గానే పలుకుతుంద్వ. నారాయణ 
మకుటంతో సాగ ంద్వ నారాయణ శతకం. భోగ నీ దండకం వీర  తొల్ల ర్చనే కాదు 
అందుబాట లో ఉని దండకాలలో ఇద్ే తొటటతొల్లద్వ అంటార్ు.  వీర్ు సహ్జ 
కవులు. వీర  భాగవత ర్చనాశ్ ైల్ల చక కర్పాకం ఆపాతమథుర్మని 

మహాపండితులు పే్ర్కంటార్ు. పండిత పామర్ుల నిర్ువర్ను మ్మప్రపసుత ంద్వ. అలా 
చెపపకోదగ్ పద్ాాలలో ఒకటి. మంద్ార్ మకర్ందమునుఁ ద్ేలు.  ఇషటమ్మైన పదాం 
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లేద్ా ఇషటమ్మైన కథనం లేద్ా మొతతం గంీధం ఏద్ెైనా సరే విడిగా చదువుకోవచుు 

ర్సపూర్ణంగా సిసంపూర్ణంగా ఉంటాయి. ఉద్ా. అల వ కైుంఠ పుర్ంబులో పదాం, 
ర్ుకిె ణీ కలాాణం, గజంేద ి మోక్షం ఘటాట లు. ఇందుకు భాగవతంలోని ఒక 
పదామే్నా రానివాడు తెలుగువాడేకాదన డి నానుడే నిదర్శనము. భాగవతంలో 
కథలు, శృంగారాలు, వ ైరాగాాలు, పద్ాాలే కాదు వివిధ విషయాల వివరాలు, 
సాహితా పకిియీలు చాలా ఉనాియి. వీటిలో పో తన గార  విశిషఠ త పసిుుటంగా 
కనిప్రసుత ంద్వ. 

ఈ అంతరాా ల పుటలు – కంపూాటర్ు దసత రమలు 

పో తనపణిీతమ్మైన ఆంధమిహాభాగవతమును అనేక మహాపండితులు పసిరదధ  
సంసథలు పుసతక ర్ూపంలో ముద్వంిచాయి. అయితే పసిుత త కాలానికి అనువ ైన 
అంతరాా లం, కంపూాటరి్లలో చదువు కొనుటకు వీలుగా అంద్వసుత నాిము. 
విండయస్ ఉండి ఎమ్ ఎస్ ఆఫీసు లో యూనికోడ్ ల్లప్రతో కావలసరన భాగం 
సులువుగా చదువుకొనుటకు వీలుగా చేసాము. భార్తీయో వంటి ఓప్ెన్ 
ఆఫీసులలో కూడ పనిచేయును. ఏ భాగంకావాలంటే అద్వ కాప్ీ-ప్ేసుట , 
వ దుకుటలకు వీలుగా ఉండేలా చేసాము.  

సంకలన కర్త 
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మా తలి్లతండుిలు ఇదార్ు పుటిట  బుద్ెార గ  ప్రలిలను దండించి ఎర్ుగని 

సాతిికులు. తలి్ల వ ంకటర్తింగార్ు మహా పతివతి, పర్మ ఉతతమురాలు. తండి ి
అచుాత రామయిా గార్ు రాషట ర ర వ నూా శ్ాఖ్లో తూర్ుపగోద్ావర  జిలాి లో 
పనిచేసార్ు. గణితంలో ఉదాండులు. అనిగార్ు లక్మెనారాయణద్ేవ్ సరవిల్ 
ఇంజనీర్ు. వార  సో దర్ప్ేిమ బహ్ు ద్ొ డాద్వ. మార్్దర్శకతిం చేయుటలోను 
ఎనిదగ నవార్ు. చెల ి ళ్ళు శే్ష కుమార , లక్ిె యిదార్ు యిర్ువంశ్ాల ప్ేర్ు 
నిలబెటాట ర్ు అని మంచి పే్ర్ు తెచుుకునాిర్ు. మా పూరీికులద్వ కర ణీకపు 
వంశము. ప్రతామహ్ులు చిటిటరాజు గార్ు మాతామహ్ులు సాంబశివరావు గార్ు 
కర్ణాలే. శ్రీమతి లల్లత ఇవటూర  భాసకర్ రావు, ఛార టడు ఎక్కంటెంట  గార  
పుతిిక. మాకు ఫణి కిర్ణ్, భాసకర్ కరి్ణ్ అని ఇదార్ు చకకటి పుతుిలు. అటిట  
ఊలపలి్ల సాంబశివ రావు అనబడే నేను గణనాధ్ాాయం అని భావగహీ్ణం 
(conceptualisation) చేసరకొని, సంకల్లపంచి, సంకలనం (compile) చేసర ఈ 
సంకలన చాసాను. సిభావ రీతాా బహ్ు గంీధ పాఠకుడను. పౌగండ 
వయసుసలోనే పూజార  తాతగార  చలవ వలన అనేకమ్మైన ఆధ్ాాతిెకాద్వ 
పుసతకాలతో పర చయం కల్లగ నవాడిని. వృతిత  రీతాా రాషట ర విదుాత్ సంసథలో 
ఇంజనీర్ుగా జీవించి. తలి్లలాంటి ఆ సంసథ చలిని చూపుల వలన కుట ంబ 
బర్ువు బాధాతలు తీర ు 2007లో పదవీ విర్మణ అనంతర్ం, ఈ పర శ్లధ్ాతెక 
చిర్ు యతాినికి ధ్ెైర్ాం చేసాను. నాటి నుండి అందుబాట లో ఉని 
సమయమంతా కేటాయిసుత  ఈ సంకలనం కాగ తం కలం వాడకుండ, కంపూాటర్ు 
ప్ెై యూనికోడ్ ఖ్తులు వాడి చేసాను. పథిమంగా 2008 – 2010 లలో 
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అంతరాా లంలో సరత రబా్డ అనే జాలగూడు (ఇంటర ిట్ సెైట ) నందు పచిుర ంచాను. 
ర ండవ పతిి తెలుగు భాగవతం అని పతిేాకంగా స ంత జాలగూడు ఏర్పర్చుకొని 
2011-2013 లలో పచిుర ంచాను. ఇద్వ మూడవ ముదిణ. షరర డి సాయి 
అనుగహీ్ం వలన వలసరన కావలసరనవనీి ఆయనే అనుగహీిసాత ర్ని ధ్ెైర్ాం 
చేసాను. భాగవత గణనాధ్ాాయిని యని చెపుపకుంట  ఈ పయితింలో భాగంగా 
ఈ తెలుగు భాగవతం సంకలనం చేసా.  

కృతఙ్ఞతలు 

ఈ కృషరకి ఉపయోగపడిన వివిధ పుసతకముల ర్చయితలు, 
పచిుర్ణకర్తలకు మర యు ఈ కృషరని సాధాము చేసరన కంపూాటర్ులు చేసరన 
హ చ్ సర ఎల్, డెల్, వూాసో నిక్ కంప్ెనీలకు మర యు సహ్కర ంచి పోి తాసహించిన 
మితుిలు, ఇతర్ వాకుత లు, అంతరాా ల సంసథలకు. మా తెలుగుభాగవతం అంతరాా ల 
జాలగూడు ఆదులను నిర ెంచుట నిర్ిహించుటలలో తమ అమూలామ్మైన 
సహాయ సహ్కారాలు అంద్వంచి సాకార్ం చేసార్ు. చేసుత నాిర్ు. ఇలా సహాయ 
సహ్కారాలు అంద్వంచిన అందర కి ప్ేర్ుప్ేర్ునా కృతఙ్ఞతలు. 

ఊలపలి్ల సాంబశివ రావు, భాగవత గణనాధ్ాాయి. 
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పో తన తలెుగు భాగవతము 

సంపది్వంచిన ముఖ్ా గీంధ్ాదులు 
 
శ్రీమద్ాాగవతము :  సుందర్ చెైతనా సాిమి : సెట ట  
శ్రీమద్ాాగవత పకిాశము ( షషఠ  సకంధము వర్కు) : 2003లో : మాసటర్గ ఇ క  
బుక్ టసి్ట , విశ్ాఖ్పటిం : సెట ట  
శ్రీమద్ాంధమిహాభాగవతము, దశమసకంధము, (టీక తాతపరాాదుల సహితము) 
: 1992లో : శ్రసీరాిరాయ ధ్ార ెక విద్ాాసంసథ , కాకనిాడ - 533001 : సెట ట . 
శ్రీమద్ాంధమిహాభాగవతము (12 సకంధములు) : 1956లో : వ ంకటాిమ అండ్ 
కో., బెజవాడ, మద్ాిసు : సెట ట  
శ్రీమద్ాంధమిహాభాగవతము (12 సకంధములు) : 1924లో : అమ్మర కన్ 
ముద్ాిక్షర్శ్ాల, చెనిపటిము : పుసతకము 
శ్రీమద్ాంధ ిమహా భాగవత పురాణరాజము (12 సకంధములు) – వాితపతిి – 
కృషర ఎవర ద్య  తెలపబడనిద్వ. 
శ్రమీద్ాంధ ిభాగవతము, సపతమ సకంధము టీక తాతపర్ా సహితము : 1968లో 
: వావిళ్ు రామసాిమి అండ్ సన్స, చెనిపుర  : పుసతకము 
శ్రీమద్ాంధ ిభాగవతము (అషటమ నుండి ఏకాదశ సకంధము వర్కు) :  వావిళ్ు 
రామసాిమి అండ్ సన్స, చెనిపుర  : పుసతకము 
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సంజఞలు - చిహాిలు  

పదాగదాలకు వాడిన సంజఞ = స1-స2-ప.  

స1  = సకంధం సంఖ్ా. 5, 10 ల దశ్ాంశ సాథ నం లోని 1, 2 పంచమ, దశమ 
సకంధ్ాల భాగాలని సూచిసుత ంద్వ. మిగతా వాటికి దశ్ాంశ సాథ నం ఉండదు. 

స2 =  ఆ సకంధలోని పదాగదా యొకక వర్ుస సంఖ్ా. దంశ్ాశ సాథ నంలో 1 ఉంటే 
అంద్వ సీస పదాం కింద్వ తేటగీతి / ఆటవ లద్వని సూచిసుత ంద్వ. మిగతా వాటికి 
దశ్ాంశ సాథ నం ఉండదు. 

ప = పదాగదా పే్ర్ు సూచిసుత ంద్వ. పదాగదాల సంజఞల జాబితా “పో తన తెలుగు 
భాగవతములో వాడబడిన ఛంద్యపకిియీలు. చిహ్ిలు, సంఖ్ాలు”లో ఉనాియి. 

ఈ జాబితాలోని సంఖ్ా గీంధంలో ఆ పదాగదా ల నుినాియో సూచిసుత ంద్వ. 

పద్ాాలలోని అక్షర్ం కింద్వ గీత యతి సాథ నాలని సూచిసుత ంద్వ. 

పద్ాాలలోని అక్షంర్ం బొ దుా గా ఉండటం పాిస సాథ నానిి సూచిసుత ంద్వ. 







పో తన తలెుగు భాగవతములో వాడబడని ఛంద్యపకిిీయలు. సంజఞలు, 
సంఖ్ాలు 
కీ.  

సం. 
వృతతము                        చిహ్ిం సంఖ్ా  

1 వచనము వ. 2680  
2 కంద పదాము క. 2611  
3 తేటగీత తే. 1061  
4 సీస పదాము సీ. 1047  
5 ఆటవ లద్వ ఆ. 703  
6 మతేతభము మ. 586  
7 చంపకమాల చ. 486  
8 ఉతపలమాల ఉ. 475  
9 శ్ార్ూా లము శ్ా. 288  

10 మతేతభము మతత . 41  
11 తర్లము త. 23  
12 గదాము గ. 14  
13 మాల్లని మా. 12  
14 లయగాీహ ి లగాీ. 4  
15 ఇందవిజమిు ఇ. 4  
16 సగాిర్ సగాి. 3  
17 ఉతాసహ్ము ఉతాస. 3  
18 లయవిభాతి లవి. 3  
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19 కవిరాజవిరాజితము కవి. 3  
20 మహాసగిధర్ మస.ి 2  
21 దండకము దం. 2  
22 వనమయూర్ము వన. 1  
23 శ్లి కము శ్లి . 1  
24 సర్ిలఘు సీసము ససీ. 1  
25 తోటకము తో. 1  
26 మానిని మాని. 1  
27 ఉంప్ేందవిజమిు ఉప్ేం. 1  
28 పంచచామర్ము పంచ. 1  
29 సగి ిణి సగి ి. 1  
30 భుజంగపయిాతము భు. 1  
31 మంగళ్మహ్శ్రీ మంగ. 1  
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బమ్మెర్ పో తనమాతా విర్చిత 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

పిథమ సకంధము 

1-1-ఉపో ద్ాా తము 

1-1-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శ్ర ీక ైవలా పదంబుుఁ జేర్ుటకున ై చింతించెదన్ లోక ర్ 
క్ ైకార్ంభకు భకత పాలన కళా సంర్ంభకున్ ద్ానవో 
ద్ేకిసతంభకుుఁ గేళి లోల విలసదాృగాా ల సంభూత నా 
నా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానంద్ాంగనాడింభకున్. 

1-2-ఉతపలమాల 

వాల్లన భకిత మొొక కద నవార త తాండవ కేళికిన్ దయా 
శ్ాల్లకి శూల్లకిన్ శిఖ్ర జా ముఖ్ పదె మయూఖ్ మాల్లకిన్ 
బాల శశ్ాంక మౌళికిుఁగ పాల్లకి మనెథ గర్ి పర్ితో 
నూెల్లకి నార్ద్ాద్వ మునిముఖ్ా మనససర్సీర్ుహాల్లకిన్.  

1-3-ఉతపలమాల 

ఆతత సేవుఁ జేసెద సమసత  చరాచర్ భూత సృషరట  వి 
జాఞ తకు భార్తీ హ్ృదయ సౌఖ్ా విధ్ాతకు వేదరాశి ని 
రేణతకు దే్వతా నికర్ నేతకుుఁ గలెష జేతకున్ నత 
తాితకు ధ్ాతకున్ నిఖిల తాపస లోక శుభపది్ాతకున్.  
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1-4-వచనము 
అని నిఖిల భువన పధి్ాన ద్ేవతా వందనంబు సేసర. 

1-5-ఉతపలమాల 

ఆదర్ మొపప మొొకికడుదు నద్వ ిసుతా హ్ృదయానురాగ సం 
పాద్వకి ద్యషభేద్వకిుఁ బపినివినోద్వకి విఘివలి్లకా 
చేేద్వకి మంజువాద్వకి నశే్ష జగజాన నంద వేద్వకిన్ 
మోదకఖ్ాద్వకిన్ సమద మూషక సాద్వకి సుపిసాద్వకిన్.  

1-6-ఉతపలమాల 

క్ోణితలంబునన్ నుదుర్ు సో ుఁకుఁగ మొొకిక నుతింతు సైెకత 
శ్లీణికిుఁ జంచరీక చయ సుందర్వేణికి ర్క్ితామర్ 
శ్ేణీకిిుఁ ద్యయజాతభవ చితత  వశ్రకర్ణ ైక వాణికిన్ 
వాణికి నక్షద్ామ శుక వార జ పుసతక ర్మా పాణికిన్.  

1-7-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పుటటం బుటట, శర్ంబునన్ మొలవ నంభోయానపాతంిబునన్ 
న టటం గల్ను గాళిుఁ గ్లిను బురాణింపన్ ద్ొర్ంకొంటి మీుఁ 
ద్ెటేట వ ంటుఁ జర ంతుుఁ దతసర్ణి నా కీవమెయో! యమె మే్ల్ 
పట ట న్ నాకగుమమెనమిెతిుఁ జుమీబాిహమె! దయాంభోనిధ్ీ!  

1-8-ఉతపలమాల 

శ్ార్దనీర్ద్ేందు ఘనసార్ పటీర్ మరాళ్ మలి్లకా 
హార్ తుష్ార్ ఫేన ర్జతాచల కాశ ఫణీశ కుంద మం 
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ద్ార్ సుధ్ాపయోధ్వ సరతతామర్ సామర్వాహినీ శుభా 
కార్త నొపుప నినుి మద్వుఁ గానగ న నిడు గలు్  భార్తీ!  

1-9-ఉతపలమాల 

అంబ, నవాంబుజఞజిలకరాంబుజ, శ్ార్దచందచింద్వకిా 
డంబర్ చార్ుమూర త, పకిటసుుట భూషణ ర్తిద్ీప్రకా 
చుంబిత ద్వగ ిభాగ, శృతిసూకిత వివికత నిజపభిావ, భా 
వాంబర్వీధ్వ విశీుతవిహార ణి, నన్ గృపుఁ జూడు భార్తీ!  

1-10-ఉతపలమాల 

అమెలుఁ గనియమె, ముగుర్మెలమూలపుటమె, చాలుఁ బె 
దామె, సురార్ులమె కడు పాఱడి వుచిున యమె, తనుి లో 
నమిెన వేలుపటమెల మనముెల నుండెడి యమె, దుర్్, మా 
యమె, కృపాబిధ  యిచుుత మహ్తతవకవితి పట తి సంపదల్.  

1-11-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర కిం బటటపుద్ేవి, పున ిముల పోి  వర్థంపుుఁ బెనిికక, చం 
దుర్ు తోుఁబుట ట వు, భార్తీ గ ర సుతల్ తో నాడు పూుఁబో ుఁడి, తా 
మర్లం దుండెడి ముదారాలు, జగముల్ మనిించు నిలాి లు, భా 
సుర్తన్ లేములు వాపు తలి్ల, సరర  యిచుున్ నితాకలాాణముల్.  

1-12-వచనము 
అని యిషటద్ేవతలం జింతించి ద్వనకర్ కుమార్ పిముఖ్ులం దలంచిపథిమ కవితా 
విర్చన విద్ాావిలాసాతిరేకి వాల్మెకి నుతియించి, హ్యగీవీదనుజకర్ పర మిళిత 
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నిగమ నివహ్ విభాగ నిర్ణయ నిపుణతా సములాి సునకు వాాసునకు మొొకిక, 
శ్రమీహాభాగవత కథాసుధ్ార్సపయిోగ కి శుకయోగ కి నమసకర ంచి, మృధు 
మధుర్వచన వర్్ పలివిత సాథ ణునకున్ బాణునకుం బిణమిలి్ల, కతిపయ శ్లి క 
సమోెద్వతసూర్ు మయూర్ు నభినంద్వంచి, మహాకావాకర్ణ కళావిలాసుం 
గాళిద్ాసుం గ్నియాడి కవి కమల ర్విన్ భార్విన్ బొ గడి విదళితాఘు మాఘు 
వినుతించి, యాంధకివితాగ్ర్వజనమనోహ్ర  ననియ సూర ం గ ైవార్ంబు సేసర, 
హ్ర హ్ర్ చర్ణార్విందవందనాభిలాషరం ద్వకకమనీషరన్ భూషరంచి, మఱియు నితర్ 
పూర్ి కవిజన సంభావనంబు గావించి, వర్తమాన కవులకుం బిియంబు 
వల్లకి,భావి కవుల బహ్ూకర ంచి, యుభయకావాకర్ణ దక్షుండన ై. 

1-2-కృతిపతి నిర్ణయము 

1-13-ఉతపలమాల 

ఇమెనుజేశిరాధముల కిచిు పుర్ంబులు వాహ్నంబులున్ 
స ముెలుుఁ గ్నిి పుచుుకొని చ్కిక శరీర్ము వాసర కాలుచే 
సమ్మెట వేటి లం బడక సమెతితో హ్ర  కిచిు చెప్ెప నీ 
బమ్మెర్ పో తరాజొకుఁడు భాగవతంబు జగద్వధతంబుగన్.  

1-14-తటేగతీి 

చేతులార్ంగ శివునిుఁ బూజింపుఁడేని 
నోర్ు నొవింగ హ్ర కీర త నుడువుఁడేని 
దయయు సతాంబు లోనుగాుఁ దలుఁపుఁడేనిుఁ  
గలుగ నేటికిుఁ దలుి ల కడుపుుఁ జేట .  
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1-15-వచనము 
అని మఱియు మద్ీయ పూర్ిజనె సహ్స ిసంచిత తపఃఫలంబున 
శ్రమీనాిరాయణ కథా పపించవిర్చనాకుతూహ్లుండన ై యొకక రాకా 
నిశ్ాకాలంబున సోమోపరాగంబు రాకుఁ గని సజానానుమతంబున నభంికష శుభి 
సముతుత ంగభంగ యగు గంగకుం జని కుీంకుల్లడి వ డల్ల మహ్నీయ మంజుల 
పుల్లనతలంబున మహేశిర్ ధ్ాానంబు సేయుచుుఁ గ ంచి దునీెల్లత లోచనుండన ై 
యుని యిెడ. 

1-16-ససీ పదాము 
మ్మఱుుఁగు చెంగటనుని మే్ఘంబు క ైవడి;  
 నువిద చెంగట నుండ నొపుపవాుఁడు 
చందమిండల సుధ్ాసార్ంబు పో ల్లక;  
 ముఖ్మునుఁ జిఱునవుి మొలచువాుఁడు 
వలి్మయుత తమాల వసుమతీజము భంగ ుఁ;  
 బలువిలుి  మూుఁపునుఁబర్ుఁగువాుఁడు 
నీలనగాగ ీసనిిహిత భానుని భంగ ;  
 ఘన కిరీటము దలుఁ గలుగువాుఁడు 

1-16.1-ఆటవ లద్వ 
పుండరీకయుగముుఁ బో లు కనుిల వాుఁడు 
వ డుఁద యుర్మువాుఁడు విపులభద ి
మూర తవాుఁడు రాజముఖ్ుాుఁ డొకకర్ుుఁడు నా 
కనుిుఁగవకు న దుర్ుఁ గానుఁబడియిె.  
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1-17-వచనము 
ఏను నా రాజశ్ేఖ్ర్ుం ద్ేఱి చూచి భాషరంప యతింబు సేయున డ నతుఁడు ద్ా, 
"రామభదుిండ మనాిమాంకితంబుగా శ్రమీహాభాగవతంబుుఁ ద్ెనుంగు 
సేయుము;" నీకు భవబంధంబులు దె్గు నని, యానతిచిు తిరోహితుం డయిన, 
సమునీెల్లత నయనుండన ై వ ఱుఁగుపడి చితతంబున. 

1-18-కంద పదాము 
పల్లక డిద్వ భాగవత ముఁట,  
పల్లకించెడివాడు రామభదుిం డుఁట, నేుఁ 
బల్లకిన భవహ్ర్ మగునుఁట,  
పల్లక ద, వేఱొ ండు గాథ బలుకుఁగ నేలా?  

1-19-ఆటవ లద్వ 
భాగవతము ద్ెల్లసర పలుకుట చితంిబు,  
శూల్లక ైనుఁ దమిెచూల్లక ైన,  
విబుధజనుల వలన వినింత కనింత 
ద్ెల్లయ వచిునంత ద్ేటపఱతు.  

1-20-కంద పదాము 
కొందఱకుుఁ ద్ెనుుఁగు గుణమగుుఁ  
గ్ందఱకును సంసకృతంబు గుణమగు ర ండుం 
గ్ందఱికి గుణములగు నే  
నందఱ మ్మప్రపంతుుఁ గృతుల నయిెైా యెిడలన్.  
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1-21-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒనర్న్ ననియ తికకనాద్వ కవు ల్మ యుర ిం బురాణావళ్ళల్ 
తెనుుఁగుం జేయుచు మతుపరాకృత శుభాధ్వకాంబు ద్ా న టిటద్య  
తెనుుఁగుం జేయర్ు మునుి భాగవతమున్ ద్ీనిం ద్ెనింగ ంచి నా 
జననంబున్ సఫలంబుుఁ జేసెదుఁ బునరా్నెంబు లేకుండుఁగన్.  

1-22-మతేతభ వికీీడతిము 
లల్లతసకంధము, కృషణమూలము, శుకాలాపాభిరామంబు, మం 
జులతాశ్లభితమున్, సువర్ణసుమనసుసజేఞయమున్, సుందరో 
జావలవృతతంబు, మహాఫలంబు, విమలవాాసాలవాలంబున ై 
వ లయున్ భాగవతాఖ్ాకలపతర్ు వుర ిన్ సద్వావజశ్ేయీమ్మై.  

1-23-వచనము 
ఇట ి  భాసరల ి డు శ్రీ మహాభాగవతపురాణ పార జాత పాదపసమాశయీంబునను, 
హ్ర కర్ుణావిశ్ేషంబునను గృతార్థతింబు సరద్వధంచె నని, బుద్వధ  న ఱింగ  లేచి మర్ల్ల 
కొనిి ద్వనంబులకు నేకశిలానగర్ంబునకుం జనుద్ెంచి యందు గుర్ు వృదధ  బుధ 
బంధుజ నానుజాఞ తుండన ై. 

1-3-గీంథకర్త వంశవర్ణనము 

1-24-ససీ పదాము 
క్ండినాగోతి సంకల్లతుుఁడాపసతంభ; 
 సూతుిండు పుణుాండు సుభగుుఁడెైన 
భీమన మంతిికిుఁ బిియపుతుత ర ుఁ డనియ; 
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 కలకంఠ  తద్ాార్ా గ్ర్మాంబ 
కమలాపుత  వర్మునుఁ గనియిె సో మన మంతిి; 
 వలిభ మలిమ వార  తనయుుఁ 
డెలిన యతనికి నిలాి లు మాచమ; 
 వార  పుతుత ర ుఁడు వంశవర్ధనుండు 

1-24.1-ఆటవ లద్వ 
లల్లత మూర త బహ్ుకళానిధ్వ కేతన 
ద్ాన మాన నీతి ధనుుఁడు ఘనుుఁడు 
దనకు లకకమాంబ ధర్ెగేహిని గాుఁగ 
మనియెి శ్ ైవశ్ాసత రమతముుఁ గనియిె.  

1-25-కంద పదాము 
నడవదు నిలయము వ లువడి 
తడవదు పర్పుర్ుషు గుణముుఁ దనపతి నుడువుం 
గడవదు వితర్ణ కర్ుణలు 
విడువదు లకాకంబ విబుధ విసర్ము వొగడన్.  

1-26-ఉతపలమాల 

మానిను ల్మడుగార్ు బహ్ుమాన నివార త ద్ీనమానస 
గాి నికి, ద్ాన ధర్ె మతిగ్ర్వమంజులతాగభీర్తా 
సాథ నికి, ముదుా సానికి, సద్ాశివపాదయుగార్ునానుకం 
పానయవాగావానికిని, బమ్మెర్ కేసయ లకకసానికిన్.  
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1-27-కంద పదాము 
ఆ మానినికిం బుటిటతి 
మే్ మిర్ువుర్ మగజీాతుుఁ డమశిర్సేవా 
కాముుఁడు తిపపన, పో తన 
నామవాకుత ండ సాధునయ యుకుత ండన్.  

1-28-వచనము 
అయిన నేను, నా చితతంబున శ్రరీామచందుిని సనిిధ్ానంబు గల్లపంచుకొని. 

1-4-షషఠ యంతములు 

1-29-ఉతపలమాల 

హార కి, నందగోకులవిహార కిుఁ జకసీమీర్ద్ెైతా సం 
హార కి, భకతదుఃఖ్పర హార క,ి గోపనితంబినీ మనో 
హార కి, దుషటసంపదపహార క,ి ఘోషకుటీపయోఘృతా 
హార కి, బాలకగహీ్మహాసుర్దుర్ినితాపహిార కిన్.  

1-30-ఉతపలమాల 

శ్రల్లకి, నీతిశ్ాల్లక,ి వశ్రకృతశూల్లకి, బాణ హ్సత  ని 
ర్ూెల్లకి, ఘోర్ నీర్దవిముకత శిలాహ్తగోపగోప్రకా 
పాల్లకి, వర్ణధర్ెపర పాల్లకి నర్ుా నభూజయుగె సం 
చాల్లకి, మాల్లకిన్, విపుల చక ీనిర్ుదధ మరీచి మాల్లకిన్.  

1-31-ఉతపలమాల 
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క్షంతకుుఁ గాళియోర్గవిశ్ాలఫణావళినర్తనకియీా 
ర్ంతకు నులిసనెగధరాజ చతుర ిధ ఘోర్ వాహినీ 
హ్ంతకు నింద ినందన నియంతకు, సర్ిచరాచరావళీ 
మంతకు, నిర ాతేంద్వయిసమంచితభకతజనానుగంతకున్.  

1-32-ఉతపలమాల 

నాాయికి, భూసురేందమిృతనందనద్ాయికి, ర్ుకిెణీమన 
సాథ ాయికి, భూతసమెదవిధ్ాయికి, సాధుజనానురాగ సం 
ధ్ాయికిుఁ బీతవసత రపర ధ్ాయికిుఁ బదెభవాండభాండ ని 
రాెయికి, గోప్రకానివహ్ మంద్వర్యాయిక,ి శ్ేషశ్ాయికిన్.  

1-33-వచనము 
సమర పతంబుగా, నే నాంధంిబున ర్చియింపం బూనిన శ్రీమహా 
భాగవతపురాణంబునకుం గథాపాిర్ంభం బెటిట  దనిన. 

1-5-కథాపాిర్ంభము 

1-34-ససీ పదాము 
విశి జనెసరథతివిలయంబు ల విని;  
 వలన నేర్పడు ననువర్తనమున  
వాావర్తనమునుఁ గార్ాములం దభిజుఞ ుఁడెై;  
 తాన రాజగుచుుఁ జితతమునుఁ జేసర 
వేదంబు లజునకు విద్వతముల్ గావించె;  
 న విుఁడు బుధులు మోహింతుర వి 
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నికి న ండమావుల నీటుఁ గాచాదుల;  
 ననోానాబుద్వధ  ద్ా నడర్ునట ి  

1-34.1-ఆటవ లద్వ 
తిిగుణసృషరట  యెిందు ద్ీప్రంచి సతాము 
భంగ ుఁ ద్య ుఁచు సిపభిానిర్సత  
కుహ్కుుఁ డెవిుఁ డతనిుఁ గోర  చింతించెద,  
ననఘు సతుాుఁ బర్ుని ననుద్వనంబు.  

1-35-వచనము 
ఇట ి  "సతాంపర్ంధ్ీమహి" యను గాయతీి పాిర్ంభమున గాయతీి నామబహి్ె 
సిర్ూపంబెై మతసయపురాణంబులోన గాయతిి నధ్వకర ంచి ధర్ెవిసతర్ంబును 
వృతాిసుర్ వధంబును న ందుుఁ జ పపంబడు నద్వయ భాగవతం బని పలుకుటం 
జేసర, యిా పురాణంబు శ్రమీహాభాగవతం బన నొపుపచుండు. 

1-36-ససీ పదాము 
శ్రమీంతమ్మై మునిశ్ేషీఠ కృతంబెైన;  
 భాగవతంబు సదాకితతోడ 
వినుఁ గోర్ువార్ల విమలచితతంబులుఁ;  
 జ చెుర్ నీశుండు చికుకుఁ గాక 
యితర్శ్ాసత రంబుల నీశుండు చికుకనే;  
 మంచివార్లకు నిర్ెతసర్ులకుుఁ 
గపట నిర్ుెకుత ల ై కాంక్ష సేయకయును;  
 దగ ల్ల యుండుట మహాతతతవబుద్వధ ుఁ 



12 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

1-36.1-తేటగీతి 

బర్ుఁగ నాధ్ాాతిెకాద్వ తాపతియంబు 
నడుఁచి పర్మార్థభూతమ్మై యధ్వక సుఖ్ద 
మ్మై సమసతంబుుఁ గాకయు నయుా నుండు 
వసుత  వ ఱుుఁగంగుఁ దగు భాగవతమునందు.  

1-37-ఆటవ లద్వ 
వేదకలపవృక్షవిగళితమ్మై శుక 
ముఖ్సుధ్ాదవిమున మొనసర యుని 
భాగవతపురాణఫలర్సాసాిదన 
పదవిుఁ గనుుఁడు ర్సరకభావవిదులు.  

1-6-న మైిశ్ార్ణా వర్ణనము 

1-38-కంద పదాము 
పుణాంబెై మునివలిభ 
గణాంబెై కుసుమ ఫల నికాయోతిథత సా 
దు్ ణామయి న ైమిశ్ాఖ్ాా 
ర్ణాంబు నుతింపుఁ దగు నర్ణాంబులలోన్.  

1-39-వచనము 
మఱియును; మధువ ైర  మంద్వర్ంబునుం బో ల  మాధవీమనెథమహితంబెై, 
బహి్ెగేహ్ంబునుం బో ల  శ్ార్ద్ానిితంబెై, నీలగళ్సభా నికేతనంబునుం బో ల  
వహిి వర్ుణ సమీర్ణ చంద ిర్ుద ిహ  మవతీ కుబేర్ వృషభ గాలవ శ్ాండిలా 
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పాశుపత జటిపటల మండితంబెై, బలభేద్వ భవనంబునుం బో ల  న ైరావతామృత 
ర్ంభా గణికాభిరామంబెై, మురాసుర్ు నిలయంబునుం బో ల  నునెతతరాక్షసవంశ 
సంకులంబెై, ధనద్ాగార్ంబునుం బో ల  శంఖ్ పదె కుంద ముకుంద సుందర్ంబెై, 
ర్ఘురాము యుదధంబునుంబో ల  నిర్ంతర్ శరానలశిఖ్ాబహ్ుళ్ంబెై, పర్శురాము 
భండనంబునుం బో ల  నర్ుా నోద్ేాదంబెై, ద్ానవ సంగాీమంబునుం బో ల  నర షట 
జంభ నికుంభ శకితయుకతంబెై, క్ర్వసంగర్ంబునుం బో ల  ద్యిణార్ుా న 
కాంచనసాందనకదంబ సమే్తంబెై, కర్ుణ కలహ్ంబునుం బో ల  
మహ్ో నితశలాసహ్కార్ంబెై, సముదసిేతుబంధనంబునుం బో ల  నలనీల 
పనసాదాద్వి పది్ీప్రంతంబెై, భర్ు్ భజనంబునుం బో ల  నానాశ్లకలేఖ్ా ఫల్లతంబెై, 
మర్ుని కోదండంబునుం బో ల ుఁ బునాిగశిల్మముఖ్ భూషరతంబెై, నర్సరంహ్ 
ర్ూపంబునుం బో ల ుఁ గేసర్కర్జకాంతంబెై, నాటార్ంగంబునుం బో ల  నటనటీ 
సుషరరానిితంబెై, శ్ ైలజానిటలంబునుం బో ల ుఁ జందన కర్ూపర్ తిలకాలంకృతంబెై, 
వరాి గమంబునుం బో ల  నిందబిాణాసన మే్ఘ కర్క కమనీయంబెై, 
నిగమంబునుం బో ల  గాయతీి విరాజితంబెై, మహాకావాంబునుం బో ల  సర్ల 
మృదులతా కల్లతంబెై, వినతానిలయంబునుం బో ల  సుపర్ణ ర్ుచిర్ంబెై 
యమరావతీపుర్ంబునుం బో ల  సుమనోలల్లతంబెై, క ైటభోద్య ాగంబునుం బో ల  
మధుమానితంబెై, పుర్ుష్ో తతమ సేవనంబునుం బో ల  నమృతఫలదంబెై, 
ధనంజయ సమీకంబునుం బో ల  నభంికష పరాగంబెై, వ ైకుంఠపుర్ంబునుం బో ల  
హ్ర  ఖ్డ్ పుండరీక విలసరతంబెై, నందఘోషంబునుం బో ల ుఁ గృషణసార్ సుందర్ంబెై 
లంకా నగర్ంబునుం బో ల  రామమహిషీవంచక సమంచితంబెై సుగీవీ 
సెైనాంబునుం బో ల  గజగవయ శర్భ శ్లభితంబెై, నారాయణసాథ నంబునుం బో ల  
నీలకంఠహ్ంస క్శిక భర్ద్ాిజ తితితర  భాసుర్ంబె,ై మహాభార్తంబునుం బో ల  
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నేకచక ీబక కంక ధ్ార్తరాషట ర శకుని నకుల సంచార్ సమిెళితంబెై, 
సూర్ార్థంబునుం బో ల  నుర్ుతర్ పవిాహ్ంబెై, జలదకాల సంధ్ాా 
ముహ్ూర్తంబునుం బో ల  బహ్ువితత జాతిసౌమనసాంబెై యొపుప న ైమిశ్ార్ణాం 
బను శ్రవీిషుణ క్ేతంిబు నందు శ్ౌనకాద్వ మహామునులు సిరోి కగీయమానుం డగు 
హ్ర ం జేర్ుకొఱకు సహ్సవిరి్ంబు లనుష్ాఠ నకాలంబుగాుఁ గల సతత రసంజిఞకం బెైన 
యాగంబు సేయుచుండి ర్ం ద్ొకకనాుఁడు వార్లు రేపకడ నితాన ైమితితక 
హ్ోమంబు లాచర ంచి సతకృతుండెై సుఖ్ాసీనుండెై యుని సూతుుఁ జూచి. 

1-7-శ్ౌనకాదుల పిశింబు 

1-40-కంద పదాము 
ఆ తాపసు ల్లటినిర , వి 
నీతున్, విజాఞ న ఫణిత నిఖిల పురాణ 
వాితున్, నుత హ్ర  గుణ సం 
ఘాతున్, సూతున్, నితాంత కర్ుణోప్ేతున్.  

1-41-మతేతభ వికీీడతిము 
సమతం ద్ొ లి్ల పురాణపంకుత  ల్లతిహాసశ్ేణీులున్ ధర్ె శ్ా 
సత రములుం నీవ యుపనాసరంపుదువు వేదవాాసముఖ్ుాలుెనుల్ 
సుమతుల్ సూచిన వ నిి యనిియును ద్య ుఁచున్ నీమద్వం దత్రసా 
దమునం జేసర యెిఱుంగనేర్ుత వు సమసతంబున్ బుధ్ేంద్యితతమా!  

1-42-కంద పదాము 
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గుర్ువులు ప్రియశిషుాలకుం 
బర్మ ర్హ్సాములు ద్ెల్లయుఁ బలుకుదు ర్చల 
సరథర్ కలాాణం బెయాద్వ  
పుర్ుషులకును నిశుయించి బో ధ్వంపు తగన్.  

1-43-కంద పదాము 
మనాిుఁడవు చిర్కాలము 
గనాిుఁడవు ప్ెకుకల ైన గంీథార్థంబుల్ 
వినాిుఁడవు వినుఁదగ నవి  
యునాిుఁడవు ప్ెదాలగదా నుతతమగోషరఠ న్.  

1-44-చంపకమాల 

అలసులు మందబుద్వధయుతు లలపతరాయువు లుగరీోగసం 
కల్లతులు మందభాగుాలు సుకర్ెము ల విియుుఁ జేయుఁజాల రీ 
కల్లయుగమందు మానవులు గావున న యాద్వ సర్ిసౌఖ్ామ్మై 
యలవడు? నేమిటం బొ డము నాతెకు? శ్ాంతి మునీంద!ి చెపపవే.  

1-45-ససీ పదాము 
ఎవిని యవతార్ మ్మలి భూతములకు;  
 సుఖ్మును వృద్వధయు స ర ద్వుఁజేయు;  
న విని శుభనామ మే్ప ి దుా  నుడువంగ;  
 సంసార్ బంధంబు సమసరపో వు;  
న విని చర తంబుుఁ హ్ృదయంబుుఁ జేర్పంగ;  
 భయమొంద్వ మృతుావు పర్ువువ ట ట ;  
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న విని పదనద్వ నేపాఱు జలముల;  
 సేవింప న ైర్ెలాసరద్వధ  గలుగుుఁ;  

1-45.1-తేటగీతి 

దపసుల వాిని పాదంబు దగ ల్ల శ్ాంతి 
తెర్ువుుఁగాంచిర ; వసుద్ేవద్ేవకులకు 
న విుఁ డుదయించెుఁ దతకథల లి వినుఁగ 
నిచు పుటెటడు న ఱిుఁగ ంపు మిదధచర త!  

1-46-కంద పదాము 
భూషణములు వాణికి నఘ 
ప్ేషణములు మృతుాచితత  భీషణములు హ్ృ 
తోత షణములు కలాాణ వి 
శే్షణములు హ్ర  గుణోపచితభాషణముల్.  

1-47-కంద పదాము 
కల్లద్యషనివార్కమ్మై 
యలఘుయశుల్ వొగడునటిట హ్ర కథనము ని 
ర్ెలగతిుఁ గోర డు పుర్ుషుుఁడు 
వ లయుఁగ న వాిుఁడు దగ ల్ల వినుఁడు? మహాతాె!  

1-48-ఆటవ లద్వ 
అనఘ! విను ర్సజుఞ ల ై వినువార క ి
మాటమాట కధ్వకమధుర్మ్మైన 
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యటిట కృషుణ  కథన మాకర్ణనము సేయుఁ  
దలుఁపు గలదు మాకుుఁ దనివి లేదు.  

1-49-మతేతభ వికీీడతిము 
వర్ గోవింద కథా సుధ్ార్స మహావరోి ర్ు ధ్ారా పర్ం 
పర్లం గాక బుధ్ేందచింద!ి యితరోపాయానుర్కితం బవిి 
సతర్ దురాా ంత దుర్ంత దుససహ్ జనుససంభావితానేక దు 
సతర్ గంభీర్ కఠోర్ కలెష కనద్ాా వానలం బాఱునే?  

1-50-ససీ పదాము 
హ్ర నామ కథన ద్ావానలజాిలచేుఁ;  
 గాలవే ఘోరాఘ కాననములు;  
వ ైకుంఠదర్శన వాయు సంఘంబుచేుఁ;  
 ద్ొలుఁగవే భవదుఃఖ్ తోయదములు;  
కమలనాభధ్ాాన కంఠీర్వంబుచేుఁ;  
 గూలవే సంతాప కుంజర్ములు;  
నారాయణసెర్ణపభిాకర్ద్ీప్రత ుఁ;  
 ద్ీఱవే షడిర్్ తిమిర్ తతులు;  

1-50.1-ఆటవ లద్వ 
నల్లన నయన భకితనావచేుఁ గాక సం 
సార్జలధ్వ ద్ాుఁటి చనుఁగ రాదు;  
వేయునేల; మాకు విషుణ పభిావంబుుఁ 
ద్ెలుపవయా సూత! ధ్ీసమే్త!  
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1-51-వచనము 
మఱియుుఁ గపటమానవుండును గూఢుండు న ైన మాధవుండు రామ సహితుం 
డెై యతిమానుషంబు ల ైన పరాకమీంబులు సేసె నుఁట; వాని వివర ంపుము; 
కల్లయుగంబు రాుఁగల దని వ ైషణవక్ేతంిబున ద్ీర్సాత ినిమితతంబున హ్ర కథలు 
విన న డగల్లగ  నిల్లచితిమి, ద్ెైవయోగంబున. 

1-52-కంద పదాము 
జలరాశి ద్ాుఁటుఁ గోర డి 
కలము జనుల్ కర్ణధ్ార్ుుఁ గాంచిన భంగ ం 
గల్ల ద్యష హ్ర్ణ వాంఛా 
కల్లతులమగు మే్ము నినుిుఁ గంటిమి సూతా!  

1-53-కంద పదాము 
చార్ుతర్ ధర్ెరాశికి 
భార్కుుఁడగు కృషుణ ుఁ డాతెపదమున కేుఁగన్ 
భార్కుుఁడు లేక యిెవినిుఁ 
జేర్ును ధర్ెంబు బలుపు సెడి మునినాథా!  

1-8-కథా సూచనంబు 

1-54-వచనము 
అని యిట ి  మహ్నీయగుణగర షుఠ  లయిన శ్ౌనకాద్వ మునిశ్ేషీుఠ  లడిగ న 
రోమహ్రి్ణపుతుత ర ం డయి యుగశీవీసుం డను ప్ేర్ నొప్రప నిఖిల పురాణ 
వాాఖ్ాాన వ ైఖ్రీ సమే్తుం డెైన సూతుండు. 
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1-55-మతేతభ వికీీడతిము 
సముుఁడెై యిెవిుఁడు ముకతకర్ెచయుుఁడెై సనాియసరయిెై యొంటిుఁ బో  
వ మహాభీతి నొహ్ో కుమార్! యనుచున్ వాాసుండు చీర్ంగ వృ 
క్షములుం దనెయతం బతిిధినులు సకకం జేసె మునిటిట భూ 
తమయున్ మొొక కద బాదరాయణిుఁ దపో ధనాాగణీిన్ ధ్ీమణిన్.  

1-56-ససీ పదాము 
కార్ావర్్ంబును గార్ణ సంఘంబు;  
 నధ్వకర ంచి చర ంచు నాతెతతతవ 
మధ్ాాతె మనుఁబడు నటిట  యధ్ాాతెముుఁ;  
 ద్ెల్లయుఁ జేుఁయుఁగుఁ జాలు ద్ీప మగుచు 
సకలవేదములకు సారాంశమ్మై యేిక;  
 మ్మై యసాధ్ార్ణమగు పభిావ 
రాజకంబెైన పురాణ మర్ెంబును;  
 గాఢ సంసారాంధకార్ పటల్ల 

1-56.1-తేటగీతి 

ద్ాుఁటుఁ గోర డివార కి దయ దల్లర్ప 
నే తపో నిధ్వ వివర ంచె నేర్పడంగ 
నటిట  శుకనామధ్ేయు మహాతెగేయు 
విమల విజాఞ న ర్మణీయు వేడకుఁ గ్లుతు.  

1-57-కంద పదాము 
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నారాయణునకు నర్ునకు 
భార్తికిని మొొకిక, వాాసు పదములకు నమ 
సాకర్ము సేసర వచింతు ను 
ద్ార్గంీథంబు, దళిత తను బంధంబున్.  

1-58-వచనము 
అని యిట ి  దే్వతాగుర్ు నమసాకర్ంబుసేసర యిటినియిె 
"మునీందుిలారా! ననుి మీర్ు నిఖిల లోక మంగళ్ంబెైన పయిోజనం బడిగ తిర ; 
ఏమిటం కృషణ  సంపశిింబు సేయంబడు? న విింధంబున నాతె పసినింబగు? 
నిర ిఘియు నిరేితుకయున ై హ్ర భకిత యేి ర్ూపంబునం గలుగు? నద్వ 
పుర్ుషులకుుఁ బర్మ ధర్ెం బగు, వాసుద్ేవుని యందుుఁ బయిోగ ంపుఁ బడిన 
భకితయోగంబు వ ైరాగా విజాఞ నంబులం బుటిటంచు; నారాయణ కథలవలన న యిేా 
ధర్ెంబులు దగులువడ వవి నిర్ర్థకంబులు; అపవర్్పర్ాంతం బయిన 
పర్ధర్ెంబునకు దృషట శీుత పపించార్థంబు ఫలంబు గాదు; ధర్ెంబు 
నందవాభిచార  యిెైన యర్థంబునకుుఁ గామంబు ఫలంబు గాదు; విషయభోగంబెైన 
కామంబున కింద్వయిప్ీితి ఫలంబు గాదు; ఎంత తడవు జీవించు నంతియ 
కామంబునకు ఫలంబు; తతతవజిజాఞ స గల జీవునకుుఁ గర్ెంబులచేత న యాద్వ 
సుపసిరదధం బద్వయు నర్థంబు గాదు; తతతవజిజాఞ స యనునద్వ ధర్ెజిజాఞ స యగుటుఁ 
గ్ందఱు ధర్ెంబె తతతవం బని పలుకుదుర్ు. తతతవవిదులు జాఞ నం బనుప్ేర్ 
నదియం బెైన యద్వ తతత వ మని యెిఱుంగుదుర్ు; ఆ తతతవంబు 
నౌపనిషదులచేత బహి్ె మనియు, హ  ర్ణాగర్ుాలచేతం బర్మాతె యనియు, 
సాతితులచేత భగవంతుం డనియును బలుకంబడు; వేద్ాంత శవీణంబున 
గహీింపంబడి జాఞ న వ ైరాగాంబులతోడం గూడిన భకితచేతుఁ దతపర్ుల ైన ప్ెదాలు 
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క్ేతజిుఞ ండెైన యాతె యందుుఁ బర్మాతెం బొ డగందుర్ు; ధర్ెంబునకు భకిత 
ఫలంబు; పుర్ుషులు వరాణ శమీధర్ె  భేదంబులం జేయు ధర్ెంబునకు 
మాధవుండు సంతోషరంచుటయిె సరద్వధ ; ఏక చితతంబున నితాంబును గోవిందు 
నాకర ణంపనుం వర ణంపనుం దగుుఁ; జకాీయుధ ధ్ాానం బను ఖ్డ్ంబున 
వివేకవంతు లహ్ంకార్ నిబదధంబెైన కర్ెంబు దుించివ ైతుర్ు; భగవంతుని 
యందల్ల శదీధయు నపవర్్దం బగు తతకథాశవీణాదుల యం దతాంతాసకితయుుఁ 
బుణాతీరాథ వగాహ్న మహ్తేసవాదులచే సరద్వధంచు కర్ెనిర్ూెలన హేతువు ల ైన 
కమలలోచను కథలం ద్ెవిండు ర్తిసేయు విననిచుగ ంచు, వాని కితర్ంబు 
ల విియు ర్ుచి పుటిటంపనేర్వు; పుణాశవీణకీర్తనుం డెైన కృషుణ ండు తనకథలు 
వినువార  హ్ృదయంబు లందు నిల్లచి, శుభంబు లాచర ంచు నశుభంబులు 
పర హ్ర ంచు; నశుభంబులు నషటంబు లయిన భాగవతశ్ాసత రసేవా విశే్షంబున 
నిశులభకిత యుదయించు; భకిత కలుగ ర్జసతమోగుణ పభిూతంబు ల ైన కామ 
లోభాదులకు వశంబుగాక చితతంబు సతతవగుణంబునుఁ బసినిం బగుుఁ; 
పసినిమనసుకం డెైన ముకతసంగుం డగు; ముకతసంగుం డైెన 
నీశిర్తతతవజాఞ నంబు సరద్వధంచు; నీశిర్ుండు గానంబడినుఁ జిజాడగథీనర్ూపం బెైన 
యహ్ంకార్ంబు భినిం బగు; నహ్ంకార్ంబు భినింబెైన నసంభావనాద్వ 
ర్ూపంబు లగు సంశయంబులు విచిేనింబు లగు; సంశయవిచేేదం బెైన 
ననార్బధఫలంబు ల ైన కర్ెంబులు నిశ్ేశషంబుల ై నశించుం గావున. 

1-59-కంద పదాము 
గుర్ుమతులు తపసు లంతః 
కర్ణంబుల శుద్వధ  సేయ ఘనతర్భకితన్ 
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హ్ర యందు సమర పంతుర్ు 
పర్మానందమున భినిభవబంధనుల ై.  

1-60-తర్ళ్ము 
పర్మపూర్ుషుుఁ డొకకుఁ డాఢుాుఁడు పాలనోదావ నాశముల్ 
స ర ద్వుఁ జేయు ముకుంద పదెజ శూల్ల సంజఞలుఁ బాికృత 
సుుర త సతతవ ర్జసతమంబులుఁ బొ ందు నందు శుభసరథతుల్ 
హ్ర  చరాచర్కోటి కిచుు ననంత సతతవ నిర్ూఢుుఁడెై.  

1-61-వచనము 
మఱియు నొకక విశ్ేషంబు గలదు; కాషఠ ంబుకంటె ధూమంబు, ధూమంబుకంటెుఁ 
దయిిామయం బయిన వహిి యిెట ి  విశ్ేషంబగు నట ి  తమోగుణంబుకంటె 
ర్జఞగుణంబు, ర్జఞగుణంబుకంటె బహి్ెపకిాశకం బగు సతతవగుణంబు విశిషటం 
బగు; తొలి్ల మునులు సతతవమయుం డని భగవంతు హ్ర  నధ్యక్షజుం గ్ల్లచిర ; 
కొందఱు సంసార్ మందల్ల మే్లుకొఱకు ననుాల సేవింతుర్ు; మోక్ార్ుథ  లయిన 
వార్లు ఘోర్ర్ూపు ల ైన భూతపతుల విడిచి దే్వతాంతర్ నిందసేయక 
శ్ాంతులయి నారాయణ కథల యంద్ే పవిర తంతుర్ు; కొందఱు రాజస 
తామసులయి సరర యు న ైశిర్ాంబును బజిలనుం గోర  ప్రతృభూత పజిేశ్ాదుల 
నారాధ్వంతుర్ు; మోక్ష మిచుుటం జేసర నారాయణుండు సేవుాండు; వేద యాగ 
యోగకియీా జాఞ న తపో గతి ధర్ెంబులు వాసుద్ేవ పర్ంబులు; నిర్ు్ ణుం డయిన 
పర్మే్శిర్ుండు గలుగుచు, లేకుండుచు తిిగుణంబుల తోడం గూడిన తన 
మాయచేత నింతయు సృజియించి, గుణవంతుని చందంబున నిజమాయా 
విలసరంతంబు లయిన గుణంబులలోుఁ బవిేశించి విజాఞ నవిజృంభితుండెై వ లుుఁగు; 
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నగ ి యొకకర్ుం డయుాుఁ బెకుక మాొుఁకు లందుుఁ ద్ేజర లుి చుుఁ బెకకండెైర తోుఁచు 
తెఱంగున విశ్ాితెకుం డెైన పుర్ుషుం డొకకండ తనవలనం గల్లగ న నిఖిల 
భూతంబు లందు నంతరాామి ర్ూపంబున ద్ీప్రంచు; మహాభూత 
సూక్ేెంద్వయింబులతోడం గూడి, గుణమయంబు లయిన భావంబులం దనచేత 
నిర ెతంబు ల ైన భూతంబు లందుుఁ దగులు వడక తదు్ ణంబు లనుభవంబు 
సేయుచు, లోకకర్త యైెిన యతండు ద్ేవ తిర్ాఙ్ెనుష్ాాద్వ జాతు లందు ల్మల 
నవతర ంచి లోకంబుల ర్క్ించు" నని, మఱియు సూతుుఁ డిటినియిె. 

1-62-ససీ పదాము 
మహ్దహ్ంకార్ తనాెత ిసంయుకుత ుఁడెై;  
 చార్ు ష్ో డశ కళాసహితుుఁ డగుచుుఁ 
బంచమహాభూత భాసరతుండెై శుదధ ;  
 సతుత వుఁడెై సరాితిశ్ాయి యగుచుుఁ 
జర్ణోర్ు భుజ ముఖ్ శవీణాక్ి నాసా శి;  
 ర్ములు నానాసహ్సమిులు వ లుుఁగ 
నంబర్ కేయూర్ హార్ కుండల కిర;ీ  
 టాదులు పె్కుకవలేమర్ుచుండుఁ 

1-62.1-తేటగీతి 

బుర్ుషర్ూపంబు ధర యించి పర్ుుఁ డనంతుుఁ 
డఖిల భువన ైకవర్తన యతిమమర్ 
మానితోద్ార్ జలరాశి మధామునను 
యోగ నిద్ాి విలాసరయిెై యొపుపచుండు.  
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1-9-ఏకవింశతావతార్ములు 

1-63-వచనము 
అద్వ సకలావతార్ంబులకు మొదల్ల గని యైెిన శ్రమీనాిరాయణ ద్ేవుని 
విరాజమానం బయిన ద్వవార్ూపంబు; ద్ానిం బర్మ యోగీందుిలు దర శంతుర్ు; 
అపపర్మే్శిర్ు నాభీకమలంబువలన సృషరటకర్తలలోన శ్ేషీుఠ ండెైన బహి్ె 
యుదయించె; నతని యవయవసాథ నంబుల యందు లోకవిసాత ర్ంబులు 
గల్లపంపంబడియిె; మొదల నద్ేావుండు క్మారాఖ్ా సర్్ంబు నాశయీించి 
బహి్ెణుాండెై దుశుర్ంబెైన బహి్ెచర్ాంబు చర యించె; ర ండవ మాఱు 
జగజాననంబుకొఱకు ర్సాతలగత యయిన భూమి న తుత చు యజేఞశుండయి 
వరాహ్ద్ేహ్ంబుుఁ ద్ాల ు; మూడవ తోయంబున నార్దుం డను ద్ేవర ియిెై 
కర్ెనిరోెచకంబెైన వ ైషణవతంతంిబు సెప్ెప; నాలవ పర  ధర్ెభారాా సర్్ంబు నందు 
నర్నారాయణాభిధ్ానుం డెై దుషకర్ంబెైన తపంబు సేసెుఁ బంచమావతార్ంబునం 
గప్రలుం డను సరద్ేధశుం డయి యాసుర  యను బాిహ్ెణునకుుఁ దతతవ గాీమ 
నిర్ణయంబు గల సాంఖ్ాంబు నుపద్ేశించె; నాఱవ శరీర్ంబున ననసూయాద్ేవి 
యందు నతిిమహామునికిం గుమార్ుండెై యలర్ుకనికిుఁ బహిిాద ముఖ్ుాలకు 
నాతెవిదాుఁ దె్ల్లప్ె; నేడవ విగహీ్ంబున నాకూతి యందు ర్ుచికి జనిెంచి,యజుఞ ం 
డనుఁ పకిాశమానుండెై యమాద్వ ద్ేవతలం గూడి, సాియంభువమనింతర్ంబు 
ర్క్ించె; అషటమ మూర తని మే్ర్ుద్ేవి యందు నాభికి జనిెంచి యుర్ుకమీుం డనం 
బసిరదుధ ండెై విదిజానులకుుఁ బర్మహ్ంస మార్్ంబుం బికటించె; ఋషులచేతుఁ 
గోర్ంబడి తొమిెదవ జనెంబునుఁ బృథుచకవీర తయిెై భూమిని ధే్నువుం జేసర 
సమసత  వసుత వులం బిద్వక ; చాక్షుష మనింతర్ సంపివంబున దశమం బెైన 
మీనావతార్ంబు నొంద్వ మహమర్ూపం బగు నావ న కికంచి వ ైవసితమనువు 
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నుదధర ంచె; సముద ిమథన కాలంబునం బదునొకొండవ మాఱు కమఠాకృతిని 
మందరాచలంబుుఁ దన పృషఠ కర్పర్ంబున నేర్పర యిెై నిల్లప్ె; ధనింతర  యను 
పండెంిడవ తనువున సురాసుర్ మధామాన క్మర్పాథయధ్వ మధా భాగంబున 
నమృత కలశ హ్సుత ండెై వ డల ుఁ; బదమూుఁడవద్వ యయిన మోహినీ వేషంబున 
నసుర్ుల మోహితులం జేసర సుర్ల నమృతాహార్ులం గావించెుఁ బదునాలుగవద్వ 
యిెైన నర్సరంహ్ర్ూపంబునం గనకకశిపుని సంహ్ర ంచెుఁ; బదునేనవద్వ యిెైన 
కపట వామనావతార్ంబున బల్లని బదతయింబు యాచించి మూుఁడులోకంబుల 
నాకమీించెుఁ; బదునాఱువద్వ యిెైన భార్్వరామాకృతిని గుప్రతభావంబుుఁ ద్ాల్లు 
బాిహ్ెణ ద్యిహ్ు లయిన రాజుల నిర్ువద్వయొకక మాఱు వధ్వయించి భూమి 
నిఃక్షతత రంబు గావించె; బదునేడవద్వ యిెైన వాాస గాతంిబున నలపమతు లయిన 
పుర్ుషులం గర్ుణించి వేదవృక్షంబునకు శ్ాఖ్ లేర్పఱచెుఁ బదున నిమిదవ ద్ెైన 
రామాభిధ్ానంబున ద్ేవకారాార్థంబు రాజతింబు నొంద్వ సముదనిిగహీాద్వ 
పరాకమీంబు లాచర ంచె; నేకోనవింశతి వింశతితమంబు ల ైన రామకృషణ  
ర్ూపంబులచే యదువంశంబు నందు సంభవించి; విశింభరా భార్ంబు 
నివార ంచె; నేకవింశతితమం బెైన బుదధనామధ్ేయంబునం గల్లయు 
గాదావసర్ంబున రాక్షస సమోెహ్నంబుకొఱకు మధాగయా పది్ేశంబున 
జినసుతుండయి ద్ేజర లుి ; యుగసంధ్వ యందు వసుంధరాధ్ీశులు చోర్పాియుల ై 
సంచర ంప విషుణ యశుం డను విపుు నికిుఁ గల్లక యను ప్ేర్ నుదావింపంగలం" 
డని; యిటినియిె. 

1-64-మతేతభ వికీీడతిము 
సర్సరం బాసరన వేయు కాలువల యోజన్ విషుణ నం ద్ెైన శ్ర ీ
కర్ నానా పకిటావతార్ము లసంఖ్ాాతంబు లురీిశులున్ 
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సుర్లున్ బాిహ్ెణసంయమీందుిలు మహ్ర్ుి ల్ విషుణ నంశ్ాంశజుల్ 
హ్ర  కృషుణ ండు బలానుజనుెుఁ డెడ లే; ద్ా విషుణ ుఁడౌ నేర్పడన్.  

1-65-కంద పదాము 
భగవంతుం డగు విషుణ ుఁడు 
జగముల క వేిళ్ రాక్షసవాధ గలుగుం 
దగ నవేిళ్లుఁ దడయక 
యుగయుగమునుఁ బుటిట  కాచు నుదాలి్మలన్.  

1-66-ఆటవ లద్వ 
అతిర్హ్సామ్మైన హ్ర జనె కథనంబు 
మనుజుుఁ డెవిుఁ డేని మాపు రేపుుఁ 
జాల భకితతోడుఁ జద్వవిన సంసార్ 
దుఃఖ్రాశిుఁ బాసర తొలుఁగ పో వు.  

1-67-వచనము 
వినుం డర్ూపుం డయి చిద్ాతెకుం డయి పర్ుఁగు జీవునికిం బర్మే్శిర్ు 
మాయాగుణంబు ల ైన మహ్ద్ాద్వ ర్ూపంబులచేత నాతెసాథ నంబుగా 
సూథ లశరీర్ంబు విర్చితం బైెన, గగనంబు నందుుఁ బవనాశితీ మే్ఘ 
సమూహ్ంబును, గాల్ల యందుుఁ బార థవధూళిధూసర్తింబును నేరీతి నారీతి దషిట  
యగు నాతె యందు దృశాతింబు బుద్వధమంతులు గానివార చేత 
నారోప్రంపంబడు నీ సూథ లర్ూపంబుకంటె నదృషటగుణం బయి యశీుతం బెైన వసుత  
వగుటం జేసర వాకతంబు గాక సూక్షెం బెై కర్చర్ణాదులు లేక జీవునికి నొండొక 
ర్ూపంబు విర్చితంబెై యుండు; సూక్షుెుఁ డయిన జీవునివలన నుత్క్ాంతి 
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గమనాగమనంబులం బునరా్నెంబు ద్య ుఁచు; న పుప డమ సూథ ల సూక్షె ర్ూపంబులు 
ర ండు సిర్ూప సమాగ ఞాానంబునుఁ బతిిషేధ్వంపుఁ బడు; నపుడ నవిదాం జేసర 
యాతెను గల్లపంపంబడు ననియుం ద్ెల్లయు నపుపడు జీవుండు బహి్ె 
దర్శనంబున కధ్వకార  యగు; దర్శనం బన జాఞ న ైక సిర్ూపంబు; విశ్ార్దుం డెైన 
యిాశిర్ునిద్ెై కీడీించుచు నవిదా యనంబడుచుని మాయ యుపర్తయిెై 
యిెపుపడు ద్ాన విద్ాార్ూపంబునం బర ణత యగు నపుపడు జీవోపాధ్వ యయిన 
సూథ లసూక్షెర్ూపంబు దహించి జీవుడు కాషఠ ంబు లేక తేజర లుి  వహిి 
చందంబునం ద్ాన యుపర్తుం డయి బహి్ెసిర్ూపంబునం బొ ంద్వ 
పర్మానందంబున విరాజమానుం డగు; ఇట ి  తతతవజుఞ లు సెపుపదు" ర్ని 
సూతుం డిటినియిె. 

1-68-చంపకమాల 

జననము లేక కర్ెముల జాడలుఁ బో క సమసత  చితత  వ 
ర్తనుుఁడగు చకికీిం గవు లుద్ార్ పదంబుల జనెకర్ెముల్ 
వినుతులు సేయుచుండుదుర్ు వేదర్హ్సాములందు న ందుుఁ జూ 
చిన మఱి లేవు జీవునికిుఁ జ ప్రపన క ైవడి జనెకర్ెముల్.  

1-69-మతేతభ వికీీడతిము 
భువనశ్ేణీి నమోఘల్మలుుఁ డగుచుం బుటిటంచు ర్క్ించు నం 
తవిధ్వంజేయు మునుంగుఁడందు; బహ్ుభూతవాితమం ద్ాతెతం 
తవిిహార్సరథతుడెై షడింద్వయి సమసతప్ీితియున్ దవుిలన్ 
ద్వవిభంగ ం గ్నుుఁ జికకుఁ డింద్వయిములం ద్వపిుపన్ నిబంధ్వంచుచున్.  

1-70-చంపకమాల 
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జగదధ్వనాథుుఁడెైన హ్ర సంతతల్మలలు నామర్ూపముల్ 
దగ ల్ల మనోవచోగతులుఁ ద్ార కకచాతుర  యిెంత గల్్లనన్ 
మిగ ల్ల కుతర్కవాద్వ తగ మే్ర్లు సేసర యిెఱుంగ నేర్ుునే?  
యగణిత నర్తనకమీము నజుఞ ుఁ డెఱింగ  నుతింప నోపునే?  

1-71-ఉతపలమాల 

ఇంచుక మాయలేక మద్వ న పుపడు బాయని భకితతోడ వ 
ర తంచుచు న విుఁడేని హ్ర ద్వవాపద్ాంబుజ గంధరాశి సే 
వించు నతం డెఱుంగు నర్వింద భవాదులక ైన దురి్భో 
దంచితమ్మైన యా హ్ర  యుద్ార్ మహాదుాత కర్ెమార్్ముల్.  

1-72-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర పాదదియభకిత మీ వలన నిటాి ర్ూఢమ్మై యుండునే 
తిర్ుగంబాఱదు చితతవృతిత  హ్ర ప్ెై ద్ీప్రంచి మీలోపలన్ 
ధర్ణీద్ేవతలార్! మీర్లు మహాధనుాల్ సమసతజుఞ లున్ 
హ్ర చింతన్ మిముుఁ జ ంద వ నిడును జనాెంతర్ియథాయోగముల్ 

1-10-శుకుడుభాగవతంబుజ పుపట 

1-73-ససీ పదాము 
పుణాకీర్తనుుఁడెైన భువనేశు చర తంబు;  
 బహి్ెతులాంబెైన భాగవతము 
సకలపురాణరాజము ద్ొ లి్ల లోకభ;  
 దమిుగ ధనాముగ మోదముగుఁ బీితి 
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భగవంతుుఁడగు వాాసభటాట ర్కుుఁ డొనర ు;  
 శుకుుఁ డనియిెడుుఁ తన సుతునిచేతుఁ 
జద్వవించె నింతయు సకలవేద్ేతిహా;  
 సములలోపల న లి సార్మ్మైన 

1-73.1-ఆటవ లద్వ 
యిా పురాణమ్మలి న లమి నా శుకయోగ  
గంగ నడుమ నిల్లు ఘన విర్కిత 
యొదవి మునులతోడ నుపవిషుట ుఁ డగు పరీ 
క్ినిరేందుిుఁ డడుగుఁ జ ప్ెప వినుుఁడు.  

1-74-వచనము 
కృషుణ ండు ధర్ెజాఞ నాదులతోడం దన లోకంబునకుం జనిన ప్రమెటం గల్లకాల 
ద్యష్ాంధకార్ంబున నషటదర్శను ల ైన జనులకు; నిపుప డిపుపరాణంబు 
కమలబంధుని భంగ  నునిద్వ; నాుఁ డందు భూర  తేజుండయి కీర తంచుచుని 
విపరి ివలన నేుఁ బఠ ంచిన కీమంబున నామద్వకి గోచర ంచి నంతయ వినిప్రంచెద" 
ననిన సూతునకు ముని వర్ుండయిన శ్ౌనకుం డిటినియిె. 

1-75-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
 సూతా! యిే యుగవేళ్ నేమిటికి న చోుటన్ మునిశ్ేషీుఠ  నే 
శ్లీతల్ గోర ర ? యిేమి హేతువునక ై, శ్లధ్వంచి లోక ైక వి 
ఖ్ాాతిన్ వాాసుడుుఁ మునుి భాగవతముం గల్లపంచెుఁ? దతుపతుత ర ుఁడే 
ప్ీితిన్ రాజునకీ పురాణకథుఁ జ ప్ెపం? జ పపవే యంతయున్.  
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1-76-వచనము 
బుధ్ేంద్ాి! వాాసపుతుత ర ండెైన శుకుండను మహాయోగ  సమదర్శనుండేకాంతమతి 
మాయాశయనంబువలనం ద్ెల్లసరన వాుఁడుగూఢుండు మూఢునికియీ నుండు 
నిర్సతఖ్ేదుం డద్వయునుంగాక. 

1-77-తర్ళ్ము 
శుకుుఁడు గోచియు లేక ప్ెైుఁ జనుఁ జూచి తోయములందు ల 
జాకుుఁ జల్లంపక చీర్ లగలిక చలుి లాడెడి ద్ేవక 
నాకలు హా! శుక! యంచు వ నక జనంగ వాాసునిుఁ జూచి యం 
శుకములన్ ధర యించి సరగు్ న సుికిక ర్ందఱు ధ్ీనిధ్ీ!  

1-78-వచనము 
మఱియు నగుిండుుఁ దర్ుణుండున ై చను తన కొడుకుం గని వసత రపర ధ్ానం 
బొ నర ంపక వసత రధ్ార యు వృదుధ ండును న ైన తనుం జూచి చేలంబులు ధర యించు 
ద్ేవర్మణులం గని వాాసుండు కార్ణం బడిగ న వార్లు, నీ పుతుిండు "సీత ర 
పుర్ుషు లన డు భేదదృషరట  లేక యుండు; మఱియు నతండు నిర ికలుపండు గాన 
నీకు నతనికి మహాంతర్ంబు గల" దని ర్టిట  శుకుండు కుర్ుజాంగల ద్ేశంబుల 
స చిు హ్సరతనాపుర్ంబునుఁ బరర్జనంబులచే న ట ి  జాఞ తుండయిెా? మఱియు 
నునెతుత ని కియీ మూగ తెఱంగున జడుని భంగ  నుండు నమెహాయోగ కి రాజర ి 
యిెైన పరీక్ినెహారాజు తోడ సంవాదం బెట ి సరద్వధంచె? బహ్ుకాలకథనీయం 
బయిన శ్రభీాగవతనిగమ వాాఖ్ాానం బేరీతి సాగ ? నయోాగ ముఖ్ుాండు 
గృహ్సుథ ల గృహ్ంబుల గోవును బిద్వకిన యంత దడవు గాని నిలువంబడం; 
డతండు గోద్యహ్నమాత ికాలంబు సంచర ంచిన సథలంబులు తీర్థంబు లగు నండుి; 
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ప్ెదాకాలం బేక పది్ేశంబున న ట ి ండె? భాగవతోతతముం డెైన జనపాలుని జనె 
కర్ెంబు లే పకిార్ంబు? వివర ంపుము. 

1-79-ససీ పదాము 
పాండవ వంశంబు బలము మానంబును;  
 వర ధలిుఁ గడిమి న వాిుఁడు మనియిెుఁ;  
బర పంథవరాజులు భరాెద్వ ధనముల;  
 నర ుంతు ర విని యంఘి్ొయుగముుఁ;  
గుంభజ కరాణ ద్వ కుర్ు భట వూాహ్ంబు;  
 స చిు చెండాడెనే శూర్ు తండి;ి  
గాంగేయ సెైనికాకాీంత గోవర్్ంబు;  
 విడిప్రంచి తెచెు నే వీర్ుతాత;  

1-79.1-ఆటవ లద్వ 
యటిట గాఢకీర త యగు పరీక్ినెహా 
రాజు విడువరాని రాజాలక్ిెుఁ 
బర హ్ర ంచి గంగుఁ బాియోపవిషుట ుఁడె ై
యసువు లుండ, నేల యడుఁగ  యుండె?  

1-80-ఉతపలమాల 

ఉతతమకీర్ుత ల ైన మనుజఞతతము లాతెహితంబు ల నిడుం 
జితతములందుుఁ గోర్ర్ు హ్సరంచియు, లోకుల క లి నర్థ సం 
పతితయు భూతియున్ సుఖ్ము భదమిుుఁ గోర్ుదు ర్నార్క్షణా 
తుాతతమమ్మైన మే్ను విభుుఁ డూర్క యిేల విర్కితుఁ బాసెనో?  
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1-81-కంద పదాము 
సార్ముల న లి న ఱుగుదు 
పార్గుుఁడవు భాషలందు బహ్ువిధ కథనో 
ద్ార్ుుఁడవు మాకు సర్ిముుఁ 
బార్ము ముటటంగుఁ దె్ల్లయుఁబలుకు మహాతాె!  

1-11-వాాసచింత 

1-82-వచనము 
అని యడిగ న, శ్ౌనకాద్వ మునిశ్ేషీుఠ లకు సూతుం డిటినియిెుఁ "దృతీయం బెైన 
ద్ాిపర్యుగంబు ద్ీఱు సమయంబున నుపర చర్వసువు వీర్ాంబున జనిెంచి, 
వాసవి నాుఁ దగు సతావతి యందుుఁ బరాశర్ునికి హ్ర కళ్ం జేసర, విజాఞ ని యయిన 
వేదవాాసుండు జనిెంచి యొకకనాుఁడు బదర కాశమీంబున సర్సితీనద్ీ 
జలంబుల సాినాద్వ కర్ెంబులం ద్ీర ు శుచియిెై, పర్ులు లేని చోట నొంటిుఁ 
గూర్ుుండి సూరోాదయవేళ్ నతీతానాగతవర్తమానజుఞ ం డయిన యా ఋషర 
వాకతంబు గాని వేగంబుగల కాలంబునం జేసర యుగధర్ెంబులకు భువి 
సాంకర్ాంబు వొందు; యుగయుగంబుల భరతిక శరీర్ంబు లకు శకిత సనింబగుుఁ 
బుర్ుషులు నిససతుత వలు ధైె్ర్ాశూనుాలు మందపజిుఞ  లలాపయువులు 
దుర్బలులు నయిెాద ర్ని, తన ద్వవాదృషరటం జూచి, సర్ివరాణ శమీంబులకు 
హితంబు సేయం దలంచి, నలుగుర్ు హ్ో తలచేత ననుషరఠ ంపందగ  పజిలకు 
శుద్వధకర్ంబు ల ైన వ ైద్వక కర్ెంబు లగు, యజఞంబు ల డతెగకుండుకొఱకు నేకం 
బయిన వేదంబు, ఋగాజుసాసమాధర్ిణంబులను నాలుుఁగు నామంబుల 
విభాగ ంచి యితిహాస పురాణంబు లనిియుుఁ బంచమవేదం బని పల క నందు. 
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1-83-ససీ పదాము 
ప్ెైలుండు ఋగేిద పఠనంబు ద్ొర్ుఁకొన ;  
 సామంబు జ ైమిని సదువుచుండ ె
యజువు వ ైశంపాయనాఖ్ుాండు గ ైకొన ుఁ;  
 దుద్వ నధర్ిము సుమంతుుఁడు పఠ ంచె 
నఖిల పురాణేతిహాసముల్ మా తండిి;  
 రోమహ్రి్ణుుఁడు నిర్ూఢిుఁ ద్ాల ుుఁ  
దమతమ వేద మా తపసులు భాగ ంచి;  
 శిషాసంఘములకుుఁ జ ప్రప ర్ంత 

1-83.1-తేటగీతి 

శిషుా ల లిను నాతీెయశిషాజనుల 
కంత బహ్ుమార్్ములు సెప్రప యనుమతింపుఁ 
బెకుకశ్ాఖ్లు గల్లగ  యిా పృథవవిలోన 
నిగమ మొపాపర  భూసుర్ నివహ్మందు.  

1-84-వచనము 
ఇట ి  మే్ధ్ావిహమను లయిన పుర్ుషులచేత నటిట  వేదంబులు ధర యింపబడు 
చునివి; మఱియు ద్ీనవతసలుం డయిన వాాసుండు సీత ర శూదుిలకుం 
ద్ెైరవర ణకాధములకు వేదంబులు విన నరి్ంబులుగావు గావున మూఢుల క లి 
మే్లగు నని భార్తాఖ్ాానంబు చేసరయు నముెని భూతహితంబు నందుుఁ దన 
హ్ృదయంబు సంతసరంపకుని సర్సితీతటంబున నొంటి యుండి, హేతువు 
వితర కంచుచుుఁ దనలో నిటినియిె. 
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1-85-ససీ పదాము 
వతిధ్ార న ై వేదవహిి గుర్ుశ్ేణీి;  
 మనిింతు విహితకర్ెములుఁ గ్ఱుఁత 
పడకుండ నడుపుదు భార్తమిషమునుఁ;  
 బల్లకితి వేద్ార్థభావ మ్మలి 
మునుకొని సీత రశూదమిుఖ్ాధర్ెము లందుుఁ;  
 ద్ెల్లప్రతి నేుఁజ లి ద్ీనుఁ జేసర 
యాతె సంతస మంద ద్ాతెలో నీశుండు;  
 సంతసరంపక యుని జాడ ద్య ుఁచ ె

1-85.1-ఆటవ లద్వ 
హ్ర క ియోగ వర్ుల కభిలషరతంబెైన 
భాగవత విధంబుుఁ బలుకన ైతి 
మోసమయిెాుఁ దె్ల్లవి మొనయదు మఱచితి 
ననుచు వగచుచుని యవసర్మున.  

1-12-నార్ద్ాగమనంబు 

1-86-ససీ పదాము 
తన చేతి వలికీతంతీి సినంబున; సతత నారాయణశబా మొపప 
నానన సంభూత హ్ర గీతర్వ సుధ్ా ;ధ్ార్ల యోగీందతితులు స కకుఁ 
గప్రల జటాభార్ కాంతిపుంజంబుల ;ద్వశలు పభిాత ద్ీధ్వతి వహింపుఁ 
దనులగి తులసరకా ద్ామగంధంబులు; గగనాంతరాళ్ంబు గప్రపకొనుఁగ 
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1-86.1-ఆటవ లద్వ 
వచెు మింటనుండి వాసవీనందను 
కడకు మాటలాడుఁ గడుఁకతోడ 
భదవిిమలకీర తపార్గుుఁ డార్ూఢ 
నయవిశ్ార్దుండు నార్దుండు.  

1-87-కంద పదాము 
కనియిెన్ నార్దుుఁ డంతన్  
వినయిెైక విలాసు నిగమ విభజన విద్ాా 
జనితోలాి సున్ భవదుః 
ఖ్నిరాసున్ గుర్ుమనోవికాసున్ వాాసున్.  

1-88-వచనము 
ఇట ి  నిజాశమీంబునకు వచిున నార్దు న ఱింగ  లేచి వాాసుండు విధ్వవత్  
కమీంబునం బూజించిన నతండు లేనగవు న గడెడి మొగంబుతోడ విపంచికా 
తంతిి వేలి మీట చు నిటినియిె. 

1-89-ఉతపలమాల 

 ధ్ాతవు, భార్తశీుతివిధ్ాతవు, వేదపద్ార్థజాతవి 
జాఞ తవు, కామముఖ్ార పుషటకవిజేతవు, బహి్ెతతతవని 
రేణతవు, యోగ నేతవు, వినీతుుఁడ వీవు చల్లంచి చెలిరే 
కాతర్ుక ైవడని్ వగవుఁ గార్ణ మే్మి? పరాశరాతెజా!  

1-90-వచనము 



36 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

అనినుఁ బారాశర్ుాం డిటినియిె. 

1-91-కంద పదాము 
 పుటిటతి వజు తనువునుఁ జే 
పటిటతివి పురాణపుర్ుషు భజనము పదముల్ 
మ్మటిటతివి ద్వకుకలం దుద్వ 
ముటిటతివి మహాపబిో ధమున మునినాథా!  

1-92-వచనము 
అద్వయునుం గాక, నీవు సూర్ుానిభంగ  మూుఁడు లోకములం జర ంతువు; 
వాయువు పగ ద్వ నఖిలజనులలోన మ్మలంగుదువు; సర్ిజుఞ ండ వగుటం జేసర. 

1-93-కంద పదాము 
నీ క ఱుుఁగరాని ధర్ెము 
లోకములను లేదు బహ్ువిలోకివి నీవున్ 
నా కొఱుఁత యిెటిట దంతయు 
నాకున్ వివర ంపవయా నార్ద! కర్ుణన్.  

1-94-వచనము 
అనిన నార్దుం డిటినియిె. 

1-95-ఉతపలమాల 

అంచితమ్మైన ధర్ెచయ మంతయుుఁ జ ప్రపతి వందులోన నిం 
చించుక గాని విషుణ  కథ లేర్పడుఁ జ పపవు; ధర్ెముల్ పిపం 
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చించిన మ్మచుునే గుణవిశే్షము ల నిినుఁగాక నీకు నీ 
కొంచమెు వచుుటెలి హ్ర ుఁ గోర  నుతింపమి నార్ాపూజితా!  

1-96-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర నామసుత తి సేయు కావాము సువరాణ ంభోజ హ్ంసావళీ 
సుర్ుచిభాిజితమ్మైన మానస సర్సూసూర తన్ వ లుంగ్ందు శ్ర ీ
హ్ర నామసుత తి లేని కావాము విచితాిరాథ నిితం బయుా శ్రీ 
కర్మ్మై యుండ; దయోగాదుర్ెదనదతాకకోల గరాత కృతిన్.  

1-97-మతేతభ వికీీడతిము 
అపశబాంబులుఁ గూడియున్ హ్ర  చర తాిలాపముల్ సర్ిపా 
ప పర తాాగము సేయుుఁ గావున హ్ర న్ భావించుచుం బాడుచున్ 
జపముల్ సేయుచు వీనులన్ వినుచు నశ్ాీంతంబు గీర తంచుచుం 
దపసుల్ సాధులు ధనుాలౌదుర్ుగద్ా తతతవజఞ! చింతింపుమా.  

1-98-వచనము 
మునీంద్ాి! నిర్్తకర్ెంబెై నిర్ుపాధ్వకం బెైన జాఞ నంబు హ్ర భకిత లేకుని 
విశ్ేషంబుగ శ్లభితంబు గాదు, ఫలంబు గోర్క కర్ెం బీశిర్ునకు సమర్పణంబు 
సేయకుని నద్వ పశిసతంబెై యుండదు; భకితహమనంబు లయిన జాఞ న వాచాకర్ె 
క్శలంబులు నిర్ర్థంబులు; గావున,మహానుభావుండవు, యథార్థదర్శనుండవు, 
సకల ద్వగంత ధవళ్కీర తవి, సతార్తుండవు, ధృతవతిుండవు నగు నీవు నిఖిల 
బంధమోచనంబుకొఱకు వాసుద్ేవుని ల్మలావిశ్ేషంబులు భకితతోడ వర ణంపుము; 
హ్ర వర్ణనంబు సేయక పకిారాంతర్ంబున నరాథ ంతర్ంబులు వీక్ించి తద్వివక్ాకృత 
ర్ూప నామంబులంజేసర పృథగార్శనుం డైెనవాని మతి ప్ెనుగాల్లచేతం ద్వపిపంబడి 



38 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

తపపంజను నావ చందంబున న లవు సేర్ నేర్దు; కామాకర్ెంబు లందు 
రాగంబు గల పాికృతజనులకు నియమించిన ధర్ెంబులు సెప్రప శ్ాసకుండ వగు 
నీవు వగచుట తగ; దద్వ యెిట ట  లనిన, వార్ లద్వయిే ధర్ెం బని జుగుప్రసతంబు 
లగు కామాకర్ెంబులు సేయుచుుఁ దతతవజాఞ నంబు మఱతుర్ు; గావున, బుద్వధ 
మోహ్ంబు జనియింపక తతిజుఞ ండవ ై వాధ్ా వియోగంబు సేయు" మని 
మఱియు నిటినియిె.  

1-99-చంపకమాల 

ఎఱుిఁగ డువాుఁడు కర్ెచయ మ్మలిను మాని హ్ర సిర్ూపమున్ 
న ఱయ న ఱింగ  యవిలన నేర్ుపు జూపు గుణానుర్కుత ుఁడెై 
తెఱకువ లేక కుీమెర్ుచు ద్ేహ్ధనాదాభిమాన యుకుత ుఁడెై 
యెిఱుుఁగని వానికిం ద్ెల్లయ నీశిర్ల్మల ల ఱుంగ చెపపవే.  

1-100-చంపకమాల 

తన కులధర్ెమున్ విడిచి ద్ానవవ ైర  పద్ార్విందముల్ 
పనిపడి సేవసేసర పర పాకము వొందక యిెవిుఁడేనిుఁ జ 
చిున మఱు మే్న న ైన నద్వ సరద్వధ  వహించుుఁ దద్ీయ సేవుఁ బా 
సరనుఁ గుల ధర్ెగ్ర్వము సరద్వధ  వహించున  యిెనిి మే్నులన్.  

1-101-వచనము 
అద్వగావున న ఱుక గలవాుఁడు హ్ర సేవకుం బయితింబు సేయం దగు; 
గాలకమీంబున సుఖ్దుఃఖ్ంబులు పాిపతంబు లయినను హ్ర సేవ విడువం దగదు; 
ద్ానం జేసర యూర్థవంబున బహి్ె పర్ాంతంబు గ ీంద సాథ వర్ పర్ాంతంబుుఁ 
ద్వర్ుగుచుని జీవులకు న యాద్వ వొందరా దటిట , మే్లు సరద్వధంచుకొఱకు హ్ర సేవ 
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సేయవలయు; హ్ర సేవకుం డగువాుఁడు జననంబు నొంద్వయు ననుాని కియీ 
సంసార్ంబునం జికకండు; కమీెఱ హ్ర చర్ణ సెర్ణంబుుఁ జేయుచు భకిత 
ర్సవశ్రకృతుం డయి విడువ నిచుగ ంపుఁడు; మఱియును. 

1-102-సీస పదాము 
విషుణ ండు విశింబు, విషుణ నికంటెను;  
 వేఱేమియును లేదు విశిమునకు 
భవవృద్వధలయము లా పర్మే్శుచే నగు;  
 నీ వ ఱుంగుదు గాద్ె నీ ముఖ్మున 
న ఱిుఁగ ంప బడాద్వ యేిక ద్ేశమున నీ;  
 భువన భదమిునక ై పుటిటనటిట 
హ్ర కళాజాతుండ వని విచార ంపుము, ; 
 ర్మణతో హ్ర పరాకీమము ల లి 

1-102.1-ఆటవ లద్వ 
వినుతిసేయు మీవు వినికియుుఁ జదువును 
ద్ాన మతుల నయముుఁ దపము ధృతియుుఁ 
గల్లమి క లి ఫలముగాద్ె పుణాశ్లి కుుఁ 
గమలనాభుుఁ బొ గడుఁ గల్లగ నేని.  

1-13-నార్దుని పూర్ికలపము 

1-103-వచనము 
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మహాతాె! నేను పూర్ికలపంబునం ద్ొ లి్లుఁటి జనెంబున వేదవాదుల 
యింటిద్ాసరకిం బుటిట  ప్రనినాుఁడు వార్లచేుఁ బంపంబడి, యొకక వానకాలంబునుఁ 
జాతురాెసాంబున నేకసథల నివాసంబు సేయ నిశుయించు యోగ జనులకుం 
బర చర్ా సేయుచు. 

1-104-కంద పదాము 
ఓటమితో న లిపుపడుుఁ  
బాటవమునుఁ బనులు సేసర బాలుర్తో నే 
యాటలకుుఁ బో క యొక జం 
జాటంబును లేక భకిత సలుపుదు ననఘా!  

1-105-కంద పదాము 
మంగళ్మనుచును వార్ల 
యిెంగ ల్ల భక్ింతు వాన క ండకు నోడన్ 
ముంగల నిలతును నియతిని 
వ ంగల్ల కియీుఁ జనుదు నుర్ు వివేకముతోడన్.  

1-106-వచనము 
ఇటేిను వరాి కాల శర్తాకలంబులు సేవించితి; వార్ును నా యందుుఁ గృపసేసర 
ర్ంత.  

1-107-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వార్ల్ కృషుణ  చర తమిుల్ చదువుఁగా వర ణంపుఁగాుఁ బాడుఁగా 
నా రావంబు సుధ్ార్సపతిిమమ్మై యశ్ాీంతమున్ వీనులం 
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ద్యర్ంబెై పర పూర్ణమ్మైన మద్వ సంతోషరంచి నే నంతటం 
బాిర్ంభించితి విషుణ సేవ కితర్పాిర్ంభ దూర్ుండన ై.  

1-108-వచనము 
ఇట ి  హ్ర సేవార్తిం జేసర పపించాతీతుండ న ై బహి్ెర్ూపకుండ నయిన నా 
యందు సూథ లసూక్షెం బయిన యిా శరీర్ంబు నిజ మాయాకల్లపతం బని 
యిెఱింగ తి; యమెహాతుె లగు యోగ జనుల మూలంబున ర్జసతమోగుణ 
పర హార ణి యయిన భకిత సంభవించె; నంతుఁ జాతురాెసాంబు నిండిన 
నయోాగ జనులు యాత ిసేయువార్ ల ై; ర విిధంబున.  

1-109-మతేతభ వికీీడతిము 
అపచార్ంబులు లేక నితాపర చరాాభకిత యుకుత ండన ై 
చపలతింబును మాని నేుఁ గ్లువుఁగా సంప్ీితుల ై వార్ు ని 
షకపటతింబున ద్ీనవతసలతతోుఁ గార్ుణా సంయుకుత ల ై 
యుపద్ేశించిర  నాకు నీశిర్ర్హ్సో ాద్ార్విజాఞ నమున్.  

1-110-వచనము 
ఏనును వార  యుపద్ేశంబున వాసుద్ేవుని మాయానుభావంబు ద్ెల్లసరతి; 
నీశిర్ుని యందు సమర పతం బయిన కర్ెంబు ద్ాపతయింబు మానుప 
నౌషధం బగు; నే దవిాంబువలన నే రోగంబు జనియించె నా దవిాం బా రోగంబు 
మానుప నేర్దు; దవిాాంతర్ంబులచేత న ైన చికితస మానుపనోపు; ఇవిిధంబునుఁ 
గర్ెంబులు సంసార్ హేతుకంబు లయుా నీశిరార పతంబు ల ై తాము తముెుఁ 
జ ఱుపుకొన నోప్ర యుండు; నీశిర్ుని యందుుఁ జేయంబడు కర్ెంబు 
విజాఞ నహేతుకం బెై యిాశిర్ సంతోషణంబును భకితయోగంబునుం బుటిటంచు; 
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నీశిర్శిక్షం జేసర కర్ెంబులు సేయువార్లు కృషణ  గుణనామ వర్ణనసెర్ణంబులు 
సేయుదుర్ు; పణివపూర్ికంబులుగా వాసుద్ేవ పదిుామిసంకరి్ణానిర్ుదధ  
మూర త నామంబులు నాలుగు భకితం బల్లకి నమసాకర్ంబు సేసర మంతమిూర తయు 
మూర తశూనుాండు నయిన యజఞపుర్ుషుం బూజించు పుర్ుషుండు 
సమాగార్శర్శనుం డగు.  

1-111-కంద పదాము 
ఏ నవిిధమునుఁ జేయుఁగ 
ద్ానవకులవ ైర  నాకుుఁ దనయందల్ల వి 
జాఞ నము నిచెును మదను 
ష్ాఠ నము నతుఁ డెఱుుఁగు నీవు సలుపుము ద్ీనిన్.  

1-112-కంద పదాము 
మునికులములోన మికికల్ల 
వినుకులు గలవాుఁడ వీవు విభుకీర్ుత లు నీ 
వనుద్వనముుఁ బొ గడ వినియిెడ ి
జనములకున్ దుఃఖ్మ్మలి శ్ాంతిం బొ ందున్.  

1-113-వచనము 
ఇట ి  నార్దు జనెకర్ెంబులు విని కమీెఱ వాాసుం డిటినియిె. 

1-114-మతేతభ వికీీడతిము 
విను మా భిక్షులు నీకు నిట ి  కర్ుణన్ విజాఞ నముం జ ప్రప పో  
యిన బాలాంబున వృదధభావమున నీ కే రీతి సంచార్ముల్ 
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సన ? నీకిపుపడు పూర్ికలపమతి యిే జాడం బది్ీప్రంచెుఁ? ద 
తతనువుం బాసరన చందమ్మట ి ? చెపుమా ద్ాసీసుతతింబుతోన్.  

1-115-వచనము 
అని యిట ి  వాాసుం డడిగ న నార్దుం డిటినియిె "ద్ాసీపుతుత ర ండ నయిన యిేను 
భిక్షులవలన హ్ర జాఞ నంబు గల్లగ  యునింత. 

1-116-సీస పదాము 
మముె నేల్లనవార  మంద్వర్ంబునుఁ గల;  
 పనుల లిుఁ గమీమున భకితుఁ జేసర 
తన పరాధ్ీనతుఁ దలుఁపదు; స లసరతి;  
 నలసరతి నాుఁకొంటి ననుచు వచిు 
మాపును రేపును మా తలి్ల మోహ్ంబు;  
 స ంపార్ ముద్ాా ుఁడు చుంచు దువుి 
ద్ేహ్ంబు నివుర్ు మోద్వంచుుఁ గ్ుఁగ టుఁ జేర్ుు;  
 నర ెల్ల ననిిట ట  లర్సర మనుప 

1-116.1-ఆటవ లద్వ 
నేను విడిచి పో క యింట నుండితినయా,  
మోహిుఁగాక, యిెఱుక మోసపో క 
మాఱు చింత లేక మౌనిన ై యిేనేండి 
వాుఁడ నగుచుుఁ గ్నిి వాసర్ములు.  

1-117-వచనము 
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అంత. 

1-118-కంద పదాము 
సదనము వ లువడి తెర్ువునుఁ 
జ దర్క మాతలి్ల రాతిిుఁ జీుఁకటివేళ్న్ 
మొదవుం బిదుుఁకగ నొకఫణ ి
పదభాగముుఁ గఱచెుఁ దొ్ికకుఁబడి మునినాథా!  

1-119-కంద పదాము 
నీలాయతభోగఫణా 
వాాళానలవిష మహ్ో గవీహిి జాిలా 
మాలావినిపాతితయిెై 
వాిల న్ ననుుఁ గనితలి్ల వసుమతి మీుఁదన్.  

1-120-ఉతపలమాల 

తలి్ల ధర తిిప్ెై నొఱగ  తలిడపాట నుుఁ జ ంద్వ చితతముం 
బలిటిలంగుఁ బాిణములు వాసరనుఁ జూచి కలంగ కేను నా 
యులిములోన మోహ్ర్ుచి నొందక సంగము వాసె మే్లు రా 
జిల ి  నటంచు విషుణ పదచింత యొనర్పుఁగ బుద్వధ ుఁ జేర్ుుచున్.  

1-121-వచనము 
ఉతతరాభిముంఖ్ుండ న ై యిేను వ డల్ల జనపదంబులుుఁ బుర్ంబులు బటటణంబులుుఁ 
గాీమంబులుుఁ బల ి లుుఁ మందలుుఁ గ రాత పుళిందనివాసంబులు నుపవనంబులుుఁ 
జితధి్ాతు విచితిితంబు లయిన పర్ితంబులు సమద కర కర్ విదళిత శ్ాఖ్లు 
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గల శ్ాఖిలును నివార త పథవకజనశమీాతిరేకంబు ల ైన తటాకంబులు బహ్ువిధ 
విహ్ంగ నినద మనోహ్ర్ంబు ల ై వికచార్వింద మధు పాన పర్వశ 
పర భమిద్రమర్ సుందర్ంబు ల ైన సరోవర్ంబులు ద్ాుఁటి చనుచు 
క్షుతిపపాసాసమే్తుండ న ై యొకక నద్ీహ్రదంబునుఁ గుీంకుల్లడి శుచిన ై నీర్ుద్ాివి 
గతశమీుండన ై. 

1-122-కంద పదాము 
సాలావృక కప్ర భలుి క 
కోలేభ లులాయ శలా ఘూక శర్భ శ్ా 
ర్ూా ల శశ గవయ ఖ్డ్ 
వాాళాజగరాద్వ భయద వనమధామునన్ 

1-123-వచనము 
దుసతర్ంబుల ైన నీలవేణు కీచక గులె లతాగహ్ిర్ంబుల ప ంత నొకక రావిమాొని 
డగ్ఱుఁ గూర్ుుండి యిే విని చందంబున నా హ్ృదయగతుం బర్మాతె 
సిర్ూపు హ్ర ం జింతించితి. 

1-14-నార్దునిక ిద్వేుడుద్యచుట 

1-124-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆనంద్ాశీులు గనుిలన్ వ డల రోమాంచంబుతోుఁ దతపద 
ధ్ాానార్ూఢుుఁడ న ైన నా తలుఁపులో నద్ేావుుఁడుం ద్య ుఁచె నే 
నానంద్ాబిధగతుండన ై యిెఱుుఁగలేన ైతిన్ ననునీిశిర్ున్ 
నానాశ్లకహ్మ్మైన యతతనువు గానన్ లేక యటింతటన్.  
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1-125-వచనము 
లేచి నిలుచుండి కమీెఱ నద్ేావుని ద్వవాాకార్ంబుుఁ జూడ నిచిేంచుచు 
హ్ృదయంబున నిలుపుకొని యాతుర్ుండునుంబో ల  జూచియుం గానలేక 
నిర్ెనుషాం బెైన వనంబునం జర యించుచుని ననుి నుద్ేాశించి వాగగోచర్ుం 
డెైన హ్ర  గంభీర్ మధుర్ంబుల ైన వచనంబుల శ్లకం బుపశమింపం జేయు 
చందంబున నిటినియిె. 

1-126-ఉతపలమాల 

 ఏల కుమార్శ్లషరలుఁగ? నీ జననంబున ననుిుఁగానుఁగాుఁ 
జాలవు నీవుకామముఖ్షటకము నిరా్ళితంబు సేసర ని 
ర్ూెల్లతకర్ుెల ైన మునిముఖ్ుాలు గాని కుయోగ ుఁ గానుఁగాుఁ 
జాలుఁడునీదు కోర క కొనసాుఁగుటక ై నిజమూర తుఁ జూప్రతిన్.  

1-127-కంద పదాము 
నావలని కోర క యూర్క 
పో వదు విడిప్రంచు ద్యషపుంజములను మ 
తేసవం బుట ట ను వ ైళ్మ 
భావింపుఁగ నాదు భకిత బాలకవింట ే 

1-128-కంద పదాము 
నాయందుుఁ గలుగు నీ మద్వ 
వాయదు జనాెంతర్ముల బాలకనీ వీ 
కాయంబు విడిచి మీుఁదట 
మా యనుమతిుఁ బుటటుఁగలవు మదాకుత ుఁడవ ై.  
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1-129-మతేతభ వికీీడతిము 
విను మీ సృషరటలయంబు నొంద్వ యుగముల్ వేయిెైన కాలంబు యా 
మినియిెైపోయిెడిుఁ బో వుఁగాుఁ గలుగుుఁజూమీుఁదం బునఃసృషరట  యం 
దు నిర్ూఢసెృతితోడుఁ బుటెటదవు నిరోా షుండవ ై నా కృపన్ 
ఘనతం జ ంద్ెదు శుదధ సాతిత వకులలో గణుాండవ ై యర్ాకా!  

1-130-వచనము 
అని యిటాి కాశంబు మూర తయు, ఋగేిద్ాద్వకంబు నిశ్ాిసంబునుగా నొప్రప, 
సర్ినియామకం బెైన మహాభూతంబు వల్లకి యూర్కుని నేను మసతకంబు 
వంచి మొొకిక, తతకర్ుణకు సంతసరంచుచు మదంబు ద్వగనాడి, మచుర్ంబు 
విడిచి, కామంబు నిర ాంచి,కోీధంబు వర ాంచి, లోభమోహ్ంబుల వ డల నడిచి, సరగు్  
విడిచి, యనంత నామంబులు పఠ ంచుచుుఁ, బర్మ భదింబు లయిన 
తచుర తంిబులం జింతించుచు, నిర్ంతర్ సంతుషుట ండన ై కృషుణ ని బుద్వధ  నిల్లప్ర 
నిర్ెలాంతఃకర్ణంబులతోడ విషయవిర్కుత ండ న ై కాలంబున క దుర్ు సూచుచు 
భూమిం ద్వర్ుగుచు నుండ; నంతం గ్ంతకాలంబునకు మ్మఱుంగు మ్మఱసరన 
తెఱంగున మృతుావు ద్య ుఁచినం బంచభూతమయం బయి కర్ెసిర్ూపం బైెన 
పూర్ి ద్ేహ్ంబు విడిచి హ్ర కృపావశంబున శుదధసతతవమయం బెైన 
భాగవతద్ేహ్ంబు స చిుతి; నంతం ద్ెైరలోకాంబు సంహ్ర ంచి పళి్యకాల 
పయోరాశి మధాంబున శయనించు నారాయణమూర త యందు నిదుర్వోవ 
నిచుగ ంచు బహి్ెనిశ్ాిసంబు వ ంట నతని లోపలం బవిేశించితి; నంత సహ్స ి
యుగ పర మితంబెైన కాలంబు సనిన లేచి లోకంబులు సృజియింప నుద్య ాగ ంచు 
బహి్ెనిశ్ాిసంబు వలన మరీచి ముఖ్ుాలగు మునులును నేనును 
జనియించితిమి; అందు నఖ్ండిత బహి్ెచర్ుాండన ై యేిను మూుఁడు లోకంబుల 



48 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

బహిర్ంతర్ంబు లందు మహావిషుణ ని యనుగహీ్ంబున నడాంబు లేక 
యిాశిర్దతతయిెై బహిాెభివాంజకంబు ల ైన సపతసిర్ంబులు దమ యంతన 
మొోయుచునియిా వీణాలాపన ర్తింజేసర నారాయణకథాగానంబు సేయుచుుఁ 
జర యించు చుందు. 

1-131-ఆటవ లద్వ 
తీర్థపాదుుఁడయిన ద్ేవుండు విషుణ ండు 
తన చర త ిమే్ను దవిల్ల పాడుఁ 
జీర్ుఁబడావాని చలెువున నేతెంచి 
ఘనుుఁడు నామనమునుఁ గానవచుు.  

1-132-కంద పదాము 
విను మీ సంసార్ంబను 
వననిధ్వలో మునిుఁగ  కర్ెవాంఛలచే వే 
దనుఁ బొ ంద్ెడువానికి వి 
షుణ ని గుణవర్ణనము తెపప సుముె మునీంద్ాి.  

1-133-చంపకమాల 

యమనియమాద్వ యోగముల నాతె నియంతిిత మయుాుఁ గామరో 
షములుఁ బచిోద్వతంబ యగు శ్ాంతి వహింపదు విషుణ సేవచేుఁ 
గమీమున శ్ాంతిుఁ గ ైకొనిన క వైడి నాదు శరీర్ జనె క 
ర్ెముల ర్హ్సా మ్మలి మునిమండనచెప్రపతి నీవు గోర నన్.  

1-134-వచనము 
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అని యిట ి  భగవంతుం డగు నార్దుండు వాాసమునీందుిని వీడొకని వీణ 
వాయించుచు, యదృచాేమార్్ంబునం జనియి"ె నని,సూతుం డిటినియిె. 

1-135-కంద పదాము 
వాయించు వీణ న పుపడు  
మొోయించు ముకుందగీతములు జగములకుం 
జేయించుుఁ జ వుల పండువు  
మాయించు నఘాళి నిటిట మతి మఱి గలుఁడే 

1-136-వచనము 
అని నార్దుం గ్నియాడిన సూతునిం జూచి "నార్దు మాటలు విని వ నుక 
భగవంతుండెైన బాదరాయణుం డేమి సేసె" నని శ్ౌనకుం డడిగ న సూతుం 
డిటినియిె "బహి్ెద్ెైవతా యైెిన సర్సితి పడమటితీర్ంబున ఋషులకు 
సతకిర్ెవర్ధనంబెై బదరీ తర్ుషండ మండితం బయి "శమాాపాిసం" బనం 
బసిరదధంబగు నాశమీంబు గలదు; అందు జలంబుల వార ు కూర్ుుండి, వాాసుండు 
తన మద్వ ద్వర్ంబు సేసరకొని భకితయుకతం బయిన చితతంబునం బర పూర్ుణ ం డయిన 
యిాశిర్ుం గాంచి, యిాశిరాధ్ీన మాయావృతం బెైన జీవుని సంసార్ంబుుఁ గని, 
జీవుండు మాయచేత మోహితుం డయి గుణవాతిర కుత ం డయుా మాయాసంగతిం 
ద్ాను ద్వగిుణాతెకుం డని యభిమానించుచుుఁ ద్వగిుణతాిభిమానంబునం గర్తయు 
భోకతయు నను ననర్థంబు నొందు; ననియు నయానర్థంబునకు 
నారాయణభకితయోగంబు గాని యుపశమనంబు వేఱొ కటి లేదనియు 
నిశుయించి. 

1-137-మతేతభ వికీీడతిము 
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అవనీచకమీులోన నే పుర్ుషుుఁ డే యామాియమున్ విని మా 
ధవుప్ెై లోకశర్ణుాప్ెై భవములం దప్రపంపుఁగాుఁ జాలు భ 
కితవిశ్ేషంబు జనించు నటిట  భువనక్ేమంకర్ంబెైన భా 
గవతామాియము బాదరాయణుుఁడు ద్ాుఁ గల్లపంచె నేర్పపపగన్.  

1-138-వచనము 
ఇట ి  భాగవతంబు నిర ెంచి మోక్ార థయిెైన శుకునిచేుఁ జద్వవించె" నని చెప్రపన విని 
శ్ౌనకుండు " నిరాిణతతపర్ుండును సరోిప్ేక్షకుండును న ైన శుకయోగ  
యిేమిటికి భాగవతం బభాసరంచె?" ననవుడు; సూతుం డిటినియిె.  

1-139-కంద పదాము 
ధ్ీర్ులు నిర్ప్ేక్షులు నా 
తాెరాములున ైన మునులు హ్ర భజనము ని 
ష్ాకర్ణమ చేయుచుందుర్ు 
నారాయణుుఁ డటిట  వాుఁడనవాచర తాి!  

1-140-కంద పదాము 
హ్ర గుణవర్ణన ర్తుుఁడె ై
హ్ర తతపర్ుుఁడెైన బాదరాయణి శుభత 
తపర్తంబఠ ంచెుఁ ద్వజిగ 
దిర్మంగళ్మ్మైన భాగవత నిగమంబున్.  

1-141-కంద పదాము 
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నిగమములు వేయుుఁ జద్వవిన 
సుగమంబులు గావు ముకితసుభగతింబుల్ 
సుగమంబు భాగవత మను 
నిగమంబుుఁ బఠ ంప ముకితనివసనము బుధ్ా!  

1-15-కుంతి పుతిశ్లకంబు 

1-142-వచనము 
అని పల్లకి రాజర ియిెైన పరీక్ినెహారాజు జనె కర్ె ముకుత లును బాండవుల 
మహాపసిాథ నంబును గృషణకథయదయంబును జ ప్ెపదం; గ్ర్వ దృషటదుామాిదుల 
యుదధంబున వీర్ుల ైన వార్లు సిర్్ంబునకుం జనిన వ నుక భీము 
గద్ాఘాతంబున దురోాధనుండు తొడలు విఱిగ  కూల్లన నశితాథ మ 
దురోాధనునకుం బిియంబు సేయు వాుఁడెై నిదుర్వోవు ద్ౌిపద్ీపుతుత ర ల శిర్ంబులు 
ఖ్ండించి తెచిు సమర పంచె; అద్వ కూీర్కర్ెంబని లోకులు నింద్వంతుర్ు. 

1-143-ఉతపలమాల 

బాలుర్ చావు కర్ణములుఁ బడాుఁ గలంగ  యలంగ , యోర్ువం 
జాలక బాషపతోయ కణజాలము చెకుకల రాల నేడిు, పాం 
చాలతనూజ నేలుఁబడి జాల్లుఁ బడం గని యెితిత , మంజువా 
చాలతుఁ జూపుచుం జికుర్జాలము దువుిచుుఁ గీడీి యిటినున్.  

1-144-మతేతభ వికీీడతిము 
 ధర్ణీశ్ాతెజ వీవు నీకు వగవన్ ధర్ెంబెయా ద్ౌిణి ని 
షకర్ుణుండెై విదళించె బాలకుల మద్ా్ ండమవ నిర్ుెకత భీ 
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కర్బాణంబుల నేుఁడు వానిశిర్మున్ ఖ్ండించి నేుఁ ద్ెతుత ుఁ, ద 
చిేర్ముం ద్ొికిక జలంబు లాడు మిచటన్ శ్రతాంశుబింబాననా!  

1-145-వచనము 
అని యి టలి డంబఱచి తనకు మితుత ర ండును సార్థవయు న ైన హ్ర  మే్లనుచుండం 
గవచంబు ద్ొడిగ  గాండమవంబు ధర యించి కప్రధిజుండెై గుర్ుసుతుని వ ంట 
ర్థంబు ద్యల్లంచిన. 

1-146-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
తనుిం జంప్ెద నంచు వచుు విజయున్ దర శంచి తద్ౌా ర ణి యా 
పనుిండెై శిశుహ్ంత గావున నిజపాిణేచేుఁ బాఱెన్ వడిన్ 
మునాిబహి్ె మృగాకృతిం దనయకున్ మోహించి కీడీింప నా 
సనుిండౌ హ్ర్ుుఁ జూచి పాఱు పగ ద్వన్ సరేింద్వయిభాింతితోన్.  

1-147-వచనము 
ఇటోి ప్రనంతదూర్ంబు బర్ువిడి వ నుకుఁ జూచి ర్థతుర్ంగంబు లలయుటుఁ ద్ెల్లసర 
నిల్లచి పాిణర్క్షంబునకు నొండుపాయంబు లేమి నిశుయించి, జలంబుల వార ు, 
ద్యిణనందనుండు సమాహితచితుత ండెైపయిోగంబ కాని యుపసంహార్ంబు 
నేర్కయుుఁ బాిణసంర్క్షణార్థంబుపార్ుథ నిమీదుఁ బహి్ెశిరోనామకాసత రంబుం 
బయిోగ ంచిన నద్వ పచిండతేజంబున ద్వగంతరాళ్ంబు నిండి పాిణి భయంకర్ంబెై 
తోుఁచినహ్ర కి నర్ుా నుం డిటినియిె. 

1-148-సీస పదాము 
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 పదెలోచన! కృషణ ! భకాత భయపది! ; 
 వినుము సంసారాగ ివేుఁగుచుని 
జనుల సంసార్ంబు సంహ్ర ంపుఁగ నీవు;  
 దకక ననుాలు లేర్ు దలుఁచి చూడ 
సాక్ాతకర ంచిన సరేిశిర్ుండవు;  
 పకిృతికి నవిల్ల పభిుుఁడ వాదా 
పుర్ుషుండవగు నీవు బో ధముచే మాయ;  
 నడుఁతువు నిశ్ేరేయసాతె యందు 

1-148.1-ఆటవ లద్వ 
మాయచేత మునిుఁగ  మనువార్లకుుఁ గృప 
సేసర ధర్ెముఖ్ాచిహ్ిమయిన 
శుభము సేయు ద్ీవు సుజనుల నవనిలోుఁ 
గావుఁ బుట ట దువు జగనిివాస!  

1-149-కంద పదాము 
ఇద్వ యొక తేజము భూమియుుఁ 
జదలును ద్వకుకలును నిండి సర్ింకషమ్మై 
యెిదుర ై వచుుచు నునిద్వ 
విద్వతముగా న ఱుగుఁ జ పపవే ద్ేవేశ్ా!  

1-150-వచనము 
అనిన హ్ర  యిటినియిె. 
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1-151-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
జిహ్ెతింబునుఁ బాఱి ద్యిణజుుఁడు దుశ్రశలుండు పాిణేచేమ్మై 
బహిాెసత రం బద్ె యేిసె; వచెునిద్ె తద్ాబణాగ ిబీభతస, నీ 
బహిాెసత రంబునుఁ గాని ద్ీని మర్ల్లంపన్ రాదు, సంహార్ మీ 
బహిాెపతా మ్మఱుంగుఁ డేయుము వడిన్ బహిాెసత రమున్ ద్ీనిప్ెై.  

1-152-వచనము 
అనిన నర్ుా నుండు జలంబుల వార ు, హ్ర కిం బదిక్ిణంబు వచిు, ద్యిణనందనుం 
డేసరన బహిాెసత రంబు మీదుఁ దన బహిాెసత రంబుుఁ బయిోగ ంచిన. 

1-153-మతేతభ వికీీడతిము 
అవనివోామము లందు నిండి తమలో నా ర ండు బహిాెసత రముల్ 
ర్వివహిిదుాతిుఁ బో ర్ుచుం ద్వభిువనతాిసంబుుఁ గావింపగా 
వివశభాింతి యుగాంతమో యని పజిల్ వీక్ింప నా వేళ్ మా 
ధవు నాజఞన్ విజయుండు సేసె విశిఖ్దింద్యిపసంహార్మున్.  

1-154-వచనము 
ఇటిసత రదియంబు నుపసంహ్ర ంచి, ధనంజయుండు ద్యిణనందనుం గూడ నర గ  
తఱిమి పట ట కొని, రోష్ార్ుణితలోచనుండెై యాజిఞకుండు ర్జాువునం బశువు గటిటనుఁ 
చందంబున బంధ్వంచి శిబిర్ంబు కడకుం గ్నిచని హింసరంతు నని తిగ చినం జూచి 
హ్ర  యిటినియిె.  

1-155-ఉతపలమాల 
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మాఱుపడంగలేని యసమర్ుథ ల సుపుత ల నసత రవిదాలం 
ద్ేఱని ప్రని పాుఁపల వధ్వంచె నిశ్రథము నందుుఁ గూీర్ుుఁడెై 
పాఱుుఁడె వీుఁడుపాతకుుఁడు, పాిణభయంబున వ చునూర్ుుచుం 
బాఱెడి వీని గావుము కృపామతి నర్ుా న! పాపవరా్నా!  

1-156-చంపకమాల 

వ ఱచినవాని, ద్ెైనామున వేుఁదుఱు నొంద్వనవాని, నిద ిమ్మై 
మఱచినవాని, సౌఖ్ామున మదాము ద్ాివినవాని, భగుిడెై 
పఱచినవాని, సాధు జడభావమువానిని, గావు మంచు వా 
చఱచినవానిుఁ, గామినులుఁ జంపుట ధర్ెము గాదు ఫలు్ నా!  

1-157-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
సిపాిణంబుల న విుఁడేనిుఁ గర్ుణాసంగంబు సాల్లంచి య 
నాపాిణంబులచేత ర్క్షణము సేయన్ వాుఁ డధ్యలోక దుః 
ఖ్పాిపుత ండగురాజదండమున సతకలాాణుుఁ డౌ న ైన నీ 
విపుు న్ దండితుుఁ జేయ నేటికి మహావిభాింతిచే నుండుఁగన్.  

1-158-వచనము 
అని యివిిధంబునుఁ గృషుణ ుఁ డానతిచిున బాిహ్ెణుండు కృతాపరాధుండయుా 
వధుాండు గాుఁడను ధర్ెంబుుఁ దలుఁచి చంపక దుిపదరాజపుతిత రకిం దన చేసరన 
పతిిజఞం దలంచి బదుధ ండెైన గుర్ునందనుంద్యడొకని కృషుణ ండు సార్థాంబు సేయ 
శిబిర్ంబుకడకు వచిు. 
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1-16-అశితాథ మని తచెుుట 

1-159-కంద పదాము 
సుర్రాజసుతుుఁడు చూప్ెను 
దుర్వధ్వ సుతశ్లకయుతకు దుిపదుని సుతకుం 
బర చల్లతాంగశే్ణీిం 
బర్ుష మహాపాశ బదధపాణిన్ ద్ౌిణిన్.  

1-160-వచనము 
ఇటిర్ుా నుండు ద్ెచిు చూప్రన బాలవధ జనిత లజాా  పరాఙ్మెఖ్ుం డెైన కృప్ర 
కొడుకుం జూచి మొొకిక సుసిభావ యగు ద్ౌిపద్వ యిటినియిె. 

1-161-మతేతభ వికీీడతిము 
పర్ుఁగన్ మా మగవార్ లందఱును మున్ బాణపయిోగోపసం 
హ్ర్ణాద్ాాయుధవిదాలనిియును ద్యిణాచార్ుాచే నభాసరం 
చిర పుతాత ర కృతి నుని ద్యిణుడవు, నీ చితతంబులో లేశముం 
గర్ుణాసంగము లేక శిషాసుతులన్ ఖ్ండింపుఁగాుఁ బాడియిే.  

1-162-కంద పదాము 
భూసుర్ుుఁడవు, బుద్వధదయా 
భాసుర్ుుఁడవు, శుదధవీర్భటసంద్యహా 
గేసీర్ుుఁడవు, శిశుమార్ణ,  
మాసుర్కృతాంబు ధర్ె మగునే తండమ!ి  

1-163-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
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ఉద్ేికంబున రార్ు శసత రధర్ుల ై యుద్ాధ వనిన్ లేర్ు కిం 
చిద్యిహ్ంబును నీకుుఁ జేయర్ు బలోతేసకంబుతోుఁ జీుఁకటిన్ 
భద్ాి కార్ులుఁ బినిపాుఁపల ర్ణపౌిఢకియీాహమనులన్ 
నిద్ాి సకుత ల సంహ్ర ంప నకటానీ చేతు ల టాి డెనో?  

1-164-ఉతపలమాల 

అకకట! పుతత ర శ్లక జనితాకులభార్ విషణణచితతన ై 
ప కుకచు నుని భంగ  నినుుఁ బో ర్ుఁ గ రీటి నిబదుధ ుఁ జేసర నేుఁ 
డికకడ కీడిు తెచుుట సహింపనిద్ెై భవద్ీయ మాత, నేుఁ 
డెకకడ నిటిట  శ్లకమున నేకియీ నేడుుచుుఁ బొ కుకచునిద్య?  

1-165-వచనము 
అని కృష్ాణ ర్ుా నులం జూచి యిటినియిె. 

1-166-ఉతపలమాల 

ద్యిణునితో శిఖింబడక ద్యిణకుట ంబిని యుని ద్వంట న 
క్మణతనూజ శ్లకవివశ్రకృతన ై విలప్రంచుభంగ  నీ 
ద్ౌిణుిఁ ద్ెర్ల్లు తెచుుటకు ద్ెైనాము నొందుచు న ంత ప కుకనో?  
పాిణవియుకుత ుఁడెైన నతిపాపము బాిహ్ెణహింస మానరే.  

1-167-కంద పదాము 
భూపాలకులకు విపుు ల 
గోప్రంపం జేయుఁ దగదు కోప్రంచినుఁ ద 
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తోకపానలంబు మొదల్లకి 
భూపాలాటవులుఁ గాలుు భూకంపముగన్.  

1-168-వచనము 
అని యిట ి  ధర్ెయంబును సకర్ుణంబును నిర్ియళీకంబును సమంజసమును 
శ్ాి ఘాంబునుంగాుఁ బలుకు ద్ౌిపద్వ పలుకులకు ధర్ెనందనుండు సంతసరల ి ; 
నకుల సహ్ద్ేవ సాతాకి ధనంజయ కృషుణ లు సమెతించిర ; సమెతింపక భీముం 
డిటినియిె. 

1-169-చంపకమాల 

కొడుకులుఁ బటిట  చంప్ె నని కోపము నొందదు బాలఘాతుకున్ 
విడువు మటంచుుఁ జ ప్ెపడిని వ ఱిిద్వ ద్ౌిపద్వ వీుఁడు విపుు ుఁడే?  
విడువుఁగ నేల? చంపుుఁ డిట  వీనిని మీర్లు సంపరేని నా 
ప్రడకిిటిపో ట నన్ శిర్ము భినిము సేసెదుఁ జూడుుఁ డిందఱున్.  

1-170-వచనము 
అని పల్లకిన నశితాథ మకు ద్ౌిపద్వ యడాంబు వచెు; భీముని సంర్ంభంబు సూచి 
హ్ర  చతుర్ుాజుం డయి ర ండు చేతుల భీముని వార ంచి కడమ ర ంటను దుిపద 
పుతిత రకను దలంగ ంచి నగుచు భీముని కిటినియిె  

1-171-ఉతపలమాల 

అవుాుఁడు గాుఁడు వీుఁడు శిశుహ్ంత దురాతెకుుఁ డాతతాయి హ్ం 
తవుాుఁడు బహి్ెబంధుుఁ డగుుఁ దపపదు నికకము బాిహ్ెణో నహ్ 
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నతవా యటంచు వేదవిద్వతం బగుుఁ గావున ధర్ె దృషరట ుఁ గ 
ర్తవాము వీనిుఁ గాచుట యథాసరథతిుఁ జూడుము పాండవోతతమా!  

1-172-వచనము 
అని సర్సాలాపంబులాడి పవన నందను నొడంబఱచి యర్ుా నుం జూచి "ద్ౌిపద్వకి 
నాకు భీమసేనునకు సమెతంబుగ మునుి నీ చేసరన పతిిజఞయు సరద్వధంచు నట ి  
నా పంపు సేయు" మని నారాయణుం డానతిచిున నర్ుా నుండు నారాయ 
ణానుమతంబున.  

1-17-అశితాథ మ గర్ి పర హార్ంబు 

1-173-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
విశిసుత తుాుఁడు శకసీూనుుఁడు మహావీర్ుండు ఘోరాసరచే 
నశితాథ మ శిరోజములాఱిుఁగ  చూడాంతర్ెహార్తిమున్ 
శశితీకర త వ లుంగుఁ బుచుుకొని పాశవాితబంధంబులన్ 
విశ్ాిసంబున నూడిు తోిచె శిబిరోరీిభాగముం బాసరపో న్.  

1-174-కంద పదాము 
నిబబర్పు బాలహ్ంతయు 
గ్బుబనుఁ ద్ేజంబు మణియుుఁ గోలపడి నతుుఁడెై 
పబిిబన వగచ ేవిపుు ుఁడు 
సరబిబతితో నొడల్ల గబుబసెడి వడిుఁ జనియిెన్.  

1-175-ఆటవ లద్వ 
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ధనముుఁ గ్నుట యొండె, దలుఁ గ్ఱుగుట యొండె,  
నాలయంబు వ డల నడచు టలండె,  
గాని చంపుఁ దగ న కర్ెంబు సేసరనుఁ 
జంపుఁ దగదు విపజిాతిుఁ బతికి.  

1-176-వచనము 
ఇ టిశితాథ మం బాిణావశిషుట ం జేసర వ డలనడచి, పాండవులు పాంచాల్మ సహితుల ై 
పుతుత ర లకు శ్లకించి, మృతుల ైన బంధువుల క లి దహ్నాద్వ కృతాంబులు సేసర 
యుదక పది్ానంబు సేయు కొఱకు సీత రల ముందట నిడుకొని గోవిందుండునుం 
ద్ార్ును గంగకుం జని తిలోదకంబులు సేసర కమీెఱ విలప్రంచి హ్ర  
పాదపదెజాత పవితంిబు లయిన భాగీర్థీ జలంబుల సాితులయి యుని 
యెిడం బుతత రశ్లకాతుర్ు లయిన గాంధ్ారీ ధృతరాషుట ర లను గుంతీ ద్ౌిపదులను 
జూచి మాధవుండు మునీందుిలుం ద్ానును బంధుమర్ణశ్లకాతుర్ు లయిన 
వార్ల వగపు మానిచి మనిించె నివిిధంబున. 

1-177-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పాంచాల్మ కబరీవికరి్ణమహాపాపక్షతాయుషుకలం 
జంచద్ర్ుిల ధ్ార్తరాషుట ర ల ననిం జంప్రంచి గోవిందుుఁ డి 
ప్రపంచెన్ రాజాము ధర్ెపుతుత ర నకుుఁ గల్లపంచెన్ మహాఖ్ాాతిుఁ జే 
యించనె్ మూుఁడు తుర్ంగమే్ధములు ద్ేవేందపిభిావంబునన్.  

1-178-వచనము 
అంత వాసుద్ేవుండు వాాసపమిుఖ్ భూసుర్ పూజితుం డయి,యుదధవ 
సాతాకులు గ్లువ ద్ాిర్కాగమన పయితింబునం బాండవుల వీడొకని 
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ర్థారోహ్ణంబు సేయు సమయంబునం దతతఱపడుచు నుతతర్ సనుద్ెంచి 
కలాాణగుణోతతర్ుం డైెన హ్ర  కిటినియిె.  

1-179-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇద్ ెకాలానల తులామ్మైన విశిఖ్ం బేతెంచె ద్ేవేశ! నేుఁ 
డుదరాంతర్్త గర్ా ద్ాహ్మునక ై యుగపీభిన్ వచుుచు 
నిద్వదురోి కాము మానుపన్ శర్ణ మనాం బేమియున్ లేదునీ 
పదపదెంబుల  కాని యొండెఱుుఁగ నీ బాణాగ ి వార ంపవే.  

1-180-కంద పదాము 
దుర్ార్బాణానలమున 
గర్ాములో నుని శిశువు ఘనసంతాపా 
విరాావంబునుుఁ బొ ంద్ెడి 
నిర్ార్కృపుఁ గావుమయా నిఖిలసుత తాా!  

1-181-కంద పదాము 
చెల ి ల్లకోడలనీ మే్ 
నలుి ుఁడు శతుివులచేత హ్తుుఁ డయిెాను సం 
ఫులాి ర్విందలోచన!  
భలాి గ ి నడంచి శిశువు బతిికింపుఁగద్.ే  

1-182-ఆటవ లద్వ 
గర్ా మందుుఁ గమలగరాాండశతములు 
నిముడుకొన వహించు నీశిరేశ!  
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నీకు నొకక మానినీగర్ార్క్షణ 
మ్మంత బర్ువు నిర్ిహింతు గాక.  

1-183-వచనము 
అనిన నాశితీవతసలుం డగు నపపర్మే్శిర్ుండు సుభద ికోడల్ల దీ్నాలాపంబు 
లాల్లంచి, యిద్వ ద్యిణనందనుండు లోక మంతయు నపాండవం బయిెాడు మని 
యేిసరన ద్వవాాసత రం బని యెిఱింగ ; నంతుఁ బాండవుల కభిముఖ్ం బయి 
ద్యిణనందను ద్వవాాసత ర నిర్్త నిశిత మార్్ణంబులు డగ్ఱిన బెగ్డిలక వార్ును 
బతిాసత రంబు లంద్వకొని ప్ెనంగు సమయంబున. 

1-184-మతేతభ వికీీడతిము 
తన సేవార్తిచింత గాని పర్చింతాలేశమున్ లేని స 
జానులం బాండుతనూజులన్ మనుచు వాతసలాంబుతో ద్యిణనం 
దను బహిాెసత రము నడుా ప్ెటట ుఁ బనిచెన్ ద్ెైతాార  సరాిర  సా 
ధన నిర్ికమీు ర్క్ితాఖిల సుధ్ాంధశుకమీుం జకీమున్.  

1-185-మతేతభ వికీీడతిము 
సకలపాిణిహ్ృదంతరాళ్ముల భాసిజఞా యతియిెై యుండు సూ 
క్షెకళ్ళం డచుాతుుఁ డయిెాడన్ విర్టజా గర్ాంబుుఁ ద్ాుఁ జకహీ్ 
సతకుుఁడెై వ ైషణవమాయుఁ గప్రప కుర్ు సంతానార థయిెై యడామ్మై 
పకిటసూుర త నడంచె ద్యిణతనయబహిాెసత రమున్ ల్మలతోన్.  

1-186-వచనము 
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ఇట ి  ద్యిణతనయుం డేసరన పతిికియీార్హితం బయిన బిహ్ెశిర్ం బనియిెడి 
ద్వవాాసత రంబు వ ైషణవతేజంబున నిర్ర్థకం బయిెా; నిజ మాయావిలసనమున 
సకలలోక సర్్సరథతి సంహార్ంబు లాచర ంచు నటిట  హ్ర కి ధర్ణీసుర్ బాణ 
నివార్ణంబు విచితంిబు గాదు; తతసమయంబున సంతసరంచి, పాండవ పాంచాల్మ 
సహితయిెై గ్ంతి గమనోనుెఖ్ుం డెైన హ్ర ం జేర్ వచిు యిటినియిె. 

1-18-కుంతి సుత తించుట 

1-187-కంద పదాము 
పుర్ుషుం డాఢుాుఁడు పకిృతికిుఁ 
బర్ుుఁ డవాయుుఁ డఖిలభూత బహిర్ంతరాా 
సుర్ుుఁడును లోకనియంతయుుఁ 
పర్మే్శిర్ుుఁడెైన నీకుుఁ బణితులగు హ్రీ!  

1-188-వచనము 
మఱియు జవనిక మఱుపున నాటాంబు సలుపు నట ని చందంబున మాయా 
యవనికాంతరాళ్ంబున నిలువంబడి నీ మహిమచేుఁ బర్మహ్ంసలు 
నివృతతరాగద్ేిషులు నిర్ెలాతుెలు నయిన మునులకు నదృశామానుండ వయి 
పర చిేనుిండవు గాని, నీవు మూఢదృకుకలుుఁ గుట ంబవంతులు నగు మాకు 
న ట ి  దర్శనీయుండ వయిెాదు శ్రకీృషణ ! వాసుద్ేవ! ద్ేవకీనందన! 
నందగోపకుమార్! గోవింద! పంకజనాభ! పదెమాల్లకాలంకృత! పదెలోచన! 
పదెసంకాశచర్ణ! హ్ృషీకేశ! భకితయోగంబునం జేసర నమసకర ంచెద 
నవధర ంపుము. 
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1-189-సీస పదాము 
తనయులతోడ నే దహ్ామానంబగు;  
 జతుగృహ్ంబందును జావకుండుఁ 
గుర్ురాజు వ టిటంచు ఘోర్విషంబుల;  
 మార్ుతపుతుత ర ండు మడియకుండ 
ధ్ార్తరాషుట ర ుఁడు సముదధతిుఁ జీర్ లగలువంగ;  
 ద్ౌిపద్వమానంబు దలుఁగకుండ 
గాంగేయ కుంభజ కరాణ ద్వ ఘనులచే;  
 నా బిడా లనిలోన నలుఁగకుండ 

1-189.1-తటేగతీి 

విర్ట పుతిత రక కడుపులో వ లయు చూలు  
ద్యిణనందను శర్వహిిుఁ దుింగకుండ 
మఱియు ర్క్ించితివి ప్ెకుకమార్్ములను 
నినుి నేమని వర ణంతు నీర్జాక్ష!  

1-190-మతతకోకిలము 
బలి్లదుం డగు కంసుచేతను బాధ నొందుచుచుని మీ 
తలి్లుఁ గాచిన భంగ ుఁ గాచితి ధ్ార్తరాషుట ర లచేత నేుఁ 
దలిడంబునుఁ జికకకుండుఁగ ద్ావకీన గుణవజిం 
బెలి సంసుత తి సేసర చెపపుఁగ న ంతద్ాన జగతపతీ!  

1-191-కంద పదాము 
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జననము న ైశిర్ాంబును 
ధనమును విదాయును గల మదచేనుిల కిం 
చనగోచర్ుుఁడగు నినుిన్  
వినుతింపుఁగ లేర్ు నిఖిలవిబుధసుత తాా!  

1-192-వచనము 
మఱియు భకతధనుండును, నివృతతధరాెర్థకామ విషయుండును, 
రాగాద్వర్హితుండును, క ైవలాద్ాన సమర్ుథ ండును, గాలర్ూపకుండును, 
నియామకుండును, నాదాంతశూనుాండును, విభుండును, సర్ిసముండును, 
సకల భూత నిగహీానుగహీ్కర్ుండు న ైన నినుిుఁ దలంచి నమసకర ంచెద 
నవధర ంపుము; మనుషుాల విడంబించు భవద్ీయ విలసనంబు నిర్ణయింప 
న విుఁడు సమర్ుథ ండు నీకుం బిియాప్రియులు లేర్ు జనెకర్ెశూనుాండ వయిన 
నీవు తిర్ాగాద్వజీవుల యందు వరాహాద్వ ర్ూపంబులను మనుషుా లందు 
రామాద్వ ర్ూపంబులను ఋషుల యందు వామనాద్వ ర్ూపంబులను 
జలచర్ంబుల యందు మతాసయద్వ ర్ూపంబులను నవతర ంచుట 
లోకవిడంబనార్థంబు గాని జనెకర్ెసహితుం డవగుటం గాదు. 

1-193-ఉతపలమాల 

కోపముతోడ నీవు దధ్వకుంభము భినిము సేయుచునిచ  ో
గోప్రకుఁ ద్ాిటుఁ గటిటన వికుంచిత సాంజన బాషపతోయ ధ్ా 
రాపర పూర్ణ వకతుముుఁ గర్ంబులుఁ బాిముచు వ చునూర్ుుచుం 
బాపుఁడవ ై నటించుట కృపాపర్! నామద్వుఁ జఞదా మయిెాడిన్.  

1-194-కంద పదాము 
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మలయమునుఁ జందనము కియీ 
వ లయుఁగ ధర్ెజుని కీర త వ లయించుటక  ై
యిలప్ెై నభవుుఁడు హ్ర  యదు 
కులమున నుదయించె నండుి గ్ంద ఱనంతా!  

1-195-కంద పదాము 
వసుద్ేవద్ేవకులు తా 
పసగతి గతభవమునందుుఁ బాిర థంచిన సం 
తసమునుఁ బుతత రత నొంద్వతి 
వసుర్ుల మృతి కంచుుఁ గ్ంద ఱండుి మహాతాె!  

1-196-కంద పదాము 
జలరాశి నడుమ మునిగ ుఁడు 
కలము కియీన్ భూర భార్కర శతయగు నీ 
యిలుఁ గావ నజుుఁడు గోర నుఁ 
గల్లగ తి వని కొంద ఱండుి గణనాతీతా!  

1-197-తేటగతీి 

మఱచి యజాఞ న కామ కర్ెములుఁ ద్వర్ుగు 
వేదనాతుర్ులకుుఁ దనిివృతిత ుఁ జేయ  
శవీణ చింతన వందనార్ునము ల్లచుు 
కొఱకు నుదయించి తండుి నిన్ గ్ంద ఱభవ!  

1-198-మతేతభ వికీీడతిము 
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నినుుఁ జింతించుచుుఁ బాడుచుం బొ గడుచున్ నీ ద్వవాచార తమిుల్ 
వినుచుం జూతుర్ుగాక లోకు ల్లతరానేిషంబులం జూతురే 
ఘన దురా్నె పర్ంపరా హ్ర్ణ దక్షంబెై మహాయోగ  వా 
గ ినుతంబెైన భవతప ద్ాబాయుగమున్ విశ్ేిశ! విశింభరా!  

1-199-వచనము 
ద్ేవా! నిరాశయీులమ్మై భవద్ీయ చర్ణార్విందంబు లాశయీించి నీ వార్ల మ్మైన 
మముె విడిచి విచేుయ నేల, నీ కర్ుణావలోకనంబుల నితాంబును జూడవేని 
యాదవసహితుల ైన పాండవులు జీవునిం బాసరన యింద్వయింబుల చందంబునుఁ 
గీర తసంపదలు లేక తుచేతింబు నొందుదుర్ు; కలాాణ లక్షణ లక్ితంబులయిన 
నీ యడుగులచేత నంకితంబెైన యిా ధర్ణీమండలంబు నీవు వాసరన 
శ్లభితంబుగాదు; నీ కృపావీక్షణామృతంబున నికకడి జనపదంబులు గుసుమ 
ఫలభర తంబుల ై యోషధ్వ తర్ు లతా గులె నద నద్ీ సమే్తంబుల ై యుండు. 

1-200-ఉతపలమాల 

యాదవు లందుుఁ బాండుసుతులందు నధ్ీశిర్! నాకు మోహ్వి 
చేేదము సేయుమయా! ఘనసరంధువుుఁ జేర డి గంగభంగ  నీ 
పాదసరోజచింతనముప్ెై ననిశంబు మద్ీయబుద్వధ  న 
తాాదర్వృతితతోుఁ గద్వయునట ి గుఁ జేయుఁ గదయా! యిాశిరా!  

1-201-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శ్రకీృష్ాణ ! యదుభూషణా! నర్సఖ్ా! శృంగార్ర్తాికరా!  
లోకద్యిహినరేందవింశదహ్నా! లోకేశిరా! ద్ేవతా 
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నీకబాిహ్ెణగోగణార తహ్ర్ణా! నిరాిణసంధ్ాయకా!  
నీకున్ మొొక కదుఁ దుింపవే భవలతల్ నితాానుకంపానిధ్ీ!  

1-202-వచనము 
అని యిట ి  సకలసంభాషణంబుల నుతియించు గ్ంతిమాటకు నియాకొని, 
గోవిందుండు మాయా నిర్ూఢ మందహాస విశ్ేషంబున మోహ్ంబు నొంద్వంచి 
ర్థార్ూఢుండెై కర నగర్ంబునకు వచిు కుంతీసుభద్ాిదుల వీడొకని, తన 
పుర్ంబునకు విచేుయ గమకించి, ధర్ెరాజుచేుఁ గ ంచితాకలంబు నిలువు మని 
పాిర థతుండెై, నిల్లచ;ె నంత బంధువధశ్లకాతుర్ుం డయిన ధర్ెజుండు నారాయణ 
వాాస ధ్ౌమాాదులచేతుఁ ద్ెలుపంబడియుుఁ ద్ెల్లయక మోహితుండెై నిర ివేకం బగు 
చితతంబున నిటినియిె. 

1-203-మతేతభ వికీీడతిము 
తనద్ేహ్ంబునక ై యనేకమృగసంతానంబుుఁ జంప్రంచు దు 
రా్నుభంగ ం గుర్ు బాలకద్విజ తనూజభాితృ సంఘంబు ని 
టినిుఁ జంప్రంచిన పాపకర్ుెనకు రాజాాకాంక్ికిన్ నాకు హా 
యన లక్ావధ్వ న ైన ఘోర్నర్కవాాసంగముల్ మానునే?  

1-204-వచనము 
మఱియుుఁ బజిాపర పాలనపర్ుం డయిన రాజు ధర్ెయుదధంబున శతుివులుఁ 
వధ్వయించినం బాపంబు లేదని, శ్ాసత రవచనంబు గల దయిన నద్వ, విజాఞ నంబు 
కొఱకు సమర్థంబు గాదు; చతుర్ంగంబుల ననేకాక్్హిణీ సంఖ్ాాతంబులం 
జంప్రంచితి హ్తబంధు లయిన సతుల కేను జేసరన ద్యిహ్ంబు దప్రపంచుకొన 
నేర్ుప లేదు; గృహ్సాథ శమీధర్ెంబు ల ైన తుర్ంగమే్ధ్ాద్వ యాగంబులచేతుఁ 
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బుర్ుషుండు బహి్ెహ్తాాద్వ పాపంబుల వలన విడివడి నిర్ెలుం డగు నని, 
నిగమంబులు నిగమించు; పంకంబునుఁ బంకిలసథలంబునకు మదాంబున 
మదాభాండంబునకును శుద్వధ  సంభవింపని చందంబున బుద్వధపూర్ిక 
జీవహింసనంబు లయిన యాగంబులచేతం బుర్ుషులకుుఁ బాప బాహ్ుళ్ాంబ 
కాని పాపనిర్ుెకిత గాదని శంకించెద." 

1-19-ధర్ెజుడు భీషుెనికడకేగుట 

1-205-కంద పదాము 
అని యిట ి  ధర్ెసూనుుఁడు  
మొనసర నిరాహార్భావమున ద్ేవనద్ీ 
తనయుుఁడు గూల్లన చోటికిుఁ 
జనియిెుఁ బజిాద్యిహ్ పాప చల్లతాతుెండెై.  

1-206-వచనము 
"అయావసర్ంబునం దకికన పాండవులును ఫలు్ న సహితుం డెైన 
పదెలోచనుండును గాంచన సమంచితంబు లయిన ర్థంబు ల కిక ధర్ెజుం 
గూడి చనిన నతండు గుహ్ాక సహితుం డయిన కుబేర్ుని భంగ  నొప్ెప; నిట ి  
పాండవులు పర జనులు గ్లువుఁ బదెనాభసహితుల ై కుర్ుక్ేతంిబున కేుఁగ  
ద్వవంబున నుండి నేలం గూల్లన ద్ేవతతెఱంగున సంగాీమ ర్ంగపతితుం డెైన 
గంగానందనునకు నమసకర ంచి; ర్ంత బృహ్దశి, భర్ద్ాిజ, పర్శురామ, 
పర్ిత, నార్ద,బాదరాయణ, కశాపాంగ ర్స, క్శిక, ధ్ౌమా, సుదర్శన, శుక, 
వసరష్ాఠ దానేక రాజర ి, బహి్ెర్ుి లు, శిషా సమే్తుల ై చనుద్ెంచినం జూచి 
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సంతసరంచి, ద్ేశకాలవిభాగవేద్వ యిెైన భీషుెండు వార్లకుం బూజనంబులు 
సేయించి. 

1-207-కంద పదాము 
మాయాంగీకృతద్ేహ్ుం 
డెై యఖిలేశిర్ుుఁడు మనుజుుఁ డెైనాుఁ డని పి 
జాఞ యతతచితతమున గాం 
గేయుుఁడు పూజనము సేసెుఁ గృషుణ న్ జిషుణ న్.  

1-208-వచనము 
మఱియు గంగానందనుండు వినయప్ేిమ సుందర్ు లయిన పాండునందనులం 
గూర్ుుండ నియోగ ంచి మహానురాగ జనిత బాషపసల్లల సంద్యహ్ సమిెళిత 
లోచనుండెై యిటినియిె.  

1-209-ఆటవ లద్వ 
ధర్ణిసుర్ులు హ్ర యు ధర్ెంబు ద్వకుకగా 
బదిుకుఁ దలుఁచి మీర్ు బహ్ువిధముల 
ననిలార్ పడితి రాపతపర్ంపర్  
ల్లటిట  చితకిర్ె మ్మందుుఁ గలదు?  

1-210-ఉతపలమాల 

సంతస మింత లేదుమృగశ్ాపవశంబునుఁ బాండు భూవిభుం 
డంతము నొంద్వయుండ మిము నర్ాకులం గ్నివచిు కాంక్షతో 
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నింతలవార ుఁగాుఁ బెనిచె న నిుఁడు సౌఖ్ాముపట ట  గాన ద్ీ 
గ్ంతియనేక దుఃఖ్ములుఁ గుందుచు నుండునుభాగా మ్మటిటద్య .  

1-211-ఉతపలమాల 

వాయువశంబుల ై యిెగసర వార ధర్ంబులు మింటుఁ గూడుచుం 
బాయుచు నుండుక ైవడిుఁ బిపంచము సర్ిముుఁ గాలతంతమి్మై 
పాయుచుుఁ గూడుచుండు నొకభంగ ుఁ జర ంపదుకాల మనిియుం 
జేయుచుుఁ నుండుుఁ గాలము విచితమిుదుసతర్ మ్మటిటవార కిన్.  

1-212-ఉతపలమాల 

రాజుఁట ధర్ెజుండు, సుర్రాజసుతుండట ధనిి, శ్ాతవిో 
ద్ేిజకమ్మైన గాండివము విలిుఁట, సార్థవ సర్ిభద ిసం 
యోజకుుఁడెైన చకియీుఁట, యుగగీద్ాధర్ుుఁడెైన భీముుఁడ 
యాాజికిుఁద్యడు వచుునుఁట, యాపద గలు్  టిద్ేమి చోదామో.  

1-213-ఆటవ లద్వ 
ఈశిర్ుండు విషుణ ుఁ డెవేిళ్ న విని 
కేమిసేయుుఁ బుర్ుషుుఁ డేమి యెిఱుుఁగు 
నతనిమాయలకు మహాతుెలు విద్ాింసు 
లడుఁగ  మ్మలగుచుందు ర్ంధు లగుచు.  

1-214-వచనము 
కావున ద్ెైవతంతంిబెైన పనికి వగవం బని లేదు; ర్క్షకులు లేని పజిల 
నుప్ేక్ింపక ర్క్ింపుఁ బుండరీకాక్షుండు సాక్ాతకర ంచిన నారాయణుండు, 
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తేజఞనిర్ూఢుండు గాక యాదవులందు గూఢుండెై తన మాయచేత లోకంబుల 
మోహాతిరేకంబు నొంద్వంచు; నతని ర్హ్సాపకిార్ంబులు భగవంతుండెైన 
పర్మే్శిర్ుం డెఱుంగు; మఱియు ద్ేవర ి యగు నార్దుండును భగవంతుం డగు 
కప్రలమునియు న ఱుంగుదుర్ు; మీర్ు కృషుణ ండు ద్ేవకీపుతుత ర ం డగు 
మాతులేయుం డని తలంచి దూత సచివ సార్థవ బంధు మిత ిపయిోజనంబుల 
నియమింతు; ర నిిటం గ్ఱంత లేదు; రాగాద్వశూనుాండు నిర్హ్ంకార్ుండు 
నదియుండు సమదర్శనుండు సరాితెకుండు నయిన యిాశిర్ునకు 
నతోనితభావ మతివ ైషమాంబు ల కకడివి లేవు; అయిన భకతవతసలుండు 
గావున నేకాంతభకుత లకు సులభుండెై యుండు. 

1-215-సీస పదాము 
అతిభకిత న వినియందుుఁ జితతముుఁ జేర ు;  
 యెివిని నామ మూహించి ప గడి 
కాయంబు విడచుచుుఁ గామ కరాెద్వ ని;  
 ర్ూెలనుండెై యోగ  ముకిత నొందు 
నటిట  సరేిశిర్ుం డఖిలద్ేవోతతంసుుఁ;  
 డెవేిళ్ుఁ బాిణంబు లేను విడుతు 
నంద్ాుఁక నిద్ె మహాహ్ర్ుి ుఁడెై వికసరత;  
 వదనార్విందుుఁడెై వచెు నేుఁడు 

1-215.1-తటేగతీి 

నాలు్ భుజములుుఁ గమలాభ నయనయుగము 
నొపపుఁ గనుిల ముంగట నునివాుఁడు 
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మానవేశిర్! నా భాగామహిముఁ జూడు 
మే్మి సేసరతినో పుణా మితనిుఁ గూర ు.  

1-216-వచనము 
అని యిట ి  ధనంజయ సంపాిప్రత శర్పంజర్ుం డయిన కుర్ుకుంజర్ుని 
వచనంబు లాకర ణంచి మును లందఱు వినుచుండ ధర్ెనందనుడు 
మంద్ాకినీనందనువలన నర్జాతిసాధ్ార్ణంబు లగు ధర్ెంబులును, వరాణ శమీ 
ధర్ెంబులును రాగవ ైరాగోాపాధులతోుఁ గూడిన పవిృతిత  ధర్ెంబులును, 
ద్ానధర్ెంబులును, రాజ ధర్ెంబులును, సీత ర ధర్ెంబులును, 
శమదమాద్వకంబులును, హ్ర తోషణంబులగు ధర్ెంబులును, ధరాెర్థకామ 
మోక్షంబులును, నానావిధ్యపాఖ్ాానేతిహాసంబులును, సంక్ేపవిసాత ర్ ర్ూపంబుల 
న ఱింగ ; నంత ర్థవక సహ్సంిబులకు గమికాుఁడెైన భీషుెండు సిచేంద మర్ణు 
ల ైన యోగీశిర్ులచేత వాంఛితంబగు నుతతరాయణంబు సనుద్ెంచిన నద్వ దనకు 
మర్ణోచితకాలం బని నిశుయించి.  

1-217-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆలాపంబులు మాని చితతము మనీష్ాయతతముం జేసర దృ 
గాా లంబున్ హ్ర మోముప్ెైుఁ బఱప్ర తతాకర్ుణాదృషరటన్ విని 
ర్ూెల్మభూత శర్వాధ్ా నిచయుుఁడెై మోద్వంచి భీషుెండు సం 
శ్రలం బొ పప నుతించెుఁ గలెషగజశ్ేణీీహ్ర న్ శ్రహీ్ర న్.  

1-20-భీషెనిరాాణంబు 

1-218-వచనము 
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ఇట ి  పీ్తాంబర్ధ్ార యుుఁ జతుర్ుాజుండు నాద్వపూర్ుషుండు బర్మే్శిర్ుండు 
నగు హ్ర యందు నిష్ాకముండెై విశుదధం బగు ధ్ాానవిశ్ేషంబుచే నిర్సతద్యషుుఁ 
డగుచు ధ్ార్ణావతియిెైన బుద్వధని సమర పంచి, పర్మానందంబు నొంద్వ 
పకిృతివలన న ైన సృషరటపర్ంపర్లుఁ బర హ్ర ంచు తలపున మంద్ాకినీ నందనుం 
డిటినియిె. 

1-219-మతేతభ వికీీడతిము 
తిిజగనోెహ్న నీలకాంతిుఁ దను వుద్ీాప్రంపుఁ బాిభాత నీ 
ర్జబంధుపభిమ్మైన చేలము పయిన్ ర్ంజిలి నీలాలక 
వజి సంయుకత ముఖ్ార్వింద మతిసేవాంబెై విజృంభింప మా 
విజయుం జేర డు వన ిలాుఁడు మద్వ నావేశించు న లిపుపడున్.  

1-220-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్యర ంఖ్ాముఖ్ ధూళి ధూసర్ పర నాసాత లకోప్ేతమ్మై 
ర్యజాతశమీ తోయబిందుయుతమ్మై రాజిలుి  న మోెముతో 
జయముం బార్ుథ న కిచుువేడక నని నాశసాత ర హ్తిం జాల నొ 
చిుయుుఁ బో ర ంచు మహానుభావు మద్వలోుఁ జింతింతు నశ్ాీంతమున్.  

1-221-మతేతభ వికీీడతిము 
నర్ుమాటల్ విని నవుితో నుభయసేనామధామక్ోణిలో 
బర్ు ల్మక్ింప ర్థంబు నిల్లప పర్భూపాలావళిం జూపుచుం 
బర్భూపాయువు ల లిుఁ జూపులన శుంభతేకళి వంచించు నీ 
పర్మే్శుండు వ లుంగుచుండెడును హ్ృతపద్ాెసనాసీనుుఁడెై.  
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1-222-కంద పదాము 
తనవార ుఁ జంపుఁజాలక 
వ నుకకుుఁ బో  నిచుగ ంచు విజయుని శంకన్ 
ఘన యోగవిదాుఁ బాప్రన 
మునివందుాని పాదభకిత మొనయున్ నాకున్.  

1-223-సీస పదాము 
కుప్రపంచి యిెగసరనుఁ గుండలంబుల కాంతి;  
 గగనభాగం బెలిుఁ గప్రపకొనుఁగ;  
నుఱికిన నోర్ిక యుదర్ంబులో నుని;  
 జగముల వేుిఁగున జగతి గదలుఁ;  
జకంీబుుఁ జేపటిట చనుద్ెంచు ర్యమునుఁ;  
 బెైనుని పచునిపటము జాఱ;  
నమిెతి నాలావు నగుుఁబాట  సేయక;  
 మనిింపు మని కీడీి మర్లుఁ ద్వగువుఁ;  

1-223.1-తటేగతీి 

గర క ిలంఘి్ంచు సరంహ్ంబుకర్ణ ిమ్మఱసర  
నేుఁడు భీషుెనిుఁ జంపుదు నినుిుఁ గాతు 
విడువు మర్ుా న యనుచు మద్విశిఖ్ వృషరట ుఁ 
ద్ెర్ల్ల చనుద్ెంచు ద్ేవుండు ద్వకుక నాకు.  

1-224-మతేతభ వికీీడతిము 
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తనకున్ భృతుాుఁడు వీనిుఁ గాుఁచుట మహాధర్ెంబు వొమెంచు న 
ర్ుా నసార్థాము పూని పగ్ములు చేుఁ జఞదాంబుగాుఁ బట ట చున్ 
మునికోలన్ వడిుఁ బూని ఘోటకములన్ మోద్వంచి తాడించుచున్ 
జనులనోెహ్ము నొందుఁ జేయు పర్మోతాసహ్ుం బశింసరంచెదన్.  

1-225-కంద పదాము 
పలుకుల నగవుల నడపుల 
నలుకల నవలోకనముల నాభీర్వధూ 
కులముల మనముల తాల్లమి 
కొలుకులు వదల్లంచు ఘనునిుఁ గ్ల్లచెద మద్వలోన్.  

1-226-ఆటవ లద్వ 
మునులు నృపులుుఁ జూడ మును ధర్ెజుని సభా 
మంద్వర్మున యాగమండపమునుఁ 
జితమిహిమతోడుఁ జ లువొందు జగద్ాద్వ 
ద్ేవుుఁ డమర్ు నాదు దృషరటయందు.  

1-227-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక సూర్ుాండు సమసతజీవులకుుఁ ద్ా నొకొకకకుఁడెై తోుఁచు పో  
ల్లక నే ద్ేవుుఁడు సర్ికాలము మహాల్మలన్ నిజఞతపని జ 
నా కదంబంబుల హ్ృతసరోర్ుహ్ములన్ నానావిధ్ానూన ర్ూ 
పకుుఁడెై యొపుపచునుండు నటిట  హ్ర  నేుఁ బాిర ఠంతు శుదుధ ండన ై.  

1-228-వచనము 
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అని యిట ి  మనోవాగార్శనంబులం బర్మాతుెం డగు కృషుణ ని హ్ృదయంబున 
నిల్లప్రకొని, నిశ్ాిసంబులు మాని, నిర్ుపాధ్వకం బయిన వాసుద్ేవ బహి్ెంబు 
నందుం గలసరన భీషుెనిం జూచి సర్ిజనులు ద్వవసావసానంబున విహ్ంగంబు 
లూర్కయుండు తెఱంగున నుండిర ; ద్ేవ మానవ వాద్వతంబుల ై దుందుభి 
నినాదంబులు మొర్సె; మృతుం డయిన భీషుెనికి ధర్ెజుండు పర్లోక కియీలు 
సేయించి ముహ్ూర్త మాతంిబు దుఃఖితుం డయిెా; నంత నచుటి మునులు 
కృషుణ నిుఁ తమ హ్ృదయంబుల నిల్లప్రకొని సంతుష్ాట ంతర్ంగు లగుచుం దద్ీయ 
ద్వవాావతార్ నామంబులచే సుత తియించి సాిశమీంబులకుం జనిర ; ప్రదప 
నయుాధ్వషరఠ ర్ుండు కృషణసహితుండెై గజపుర్ంబునకుం జని గాంధ్ారీ సమే్తుం 
డయిన ధృతరాషుట ర  నొడంబఱచి తతసమెతంబున వాసుద్ేవానుమోద్వతుండెై 
ప్రతృప్ెైతామహ్ంబెైన రాజాంబుుఁ గ ైకొని ధర్ెమార్్ంబునుఁ బజిాపాలనంబు 
సేయుచుండె" నని చెప్రపన విని సూతునకు శ్ౌనకుం డిటినియిె.  

1-229-ఆటవ లద్వ 
ధనము లపహ్ర ంచి తనతోడుఁ జ నక డు 
నాతతాయి జనుల నని వధ్వంచి 
బంధు మర్ణ దుఃఖ్ భర్మున ధర్ెజుుఁ 
డెట ి  రాజాలక్ిెనిచుగ ంచె?  

1-230-వచనము 
అనిన సూతుం డిటినియిె. 
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1-21-ధర్ెనందనరాజాాభిషేకంబు 

1-231-కంద పదాము 
కుర్ుసంతతికిుఁ బరీక్ి 
నిర్వర్ు నంకుర్ము సేసర నారాయణుుఁ డమ 
ధర్ణీరాజామునకు నీ 
శిర్ుుఁగా ధర్ెజుని నిల్లప్ర సంతోషరంచెన్.  

1-232-వచనము 
ఇట ి  జగంబు పర్మే్శిరాధ్ీనంబు గాని సితంతంిబుగా దనునద్వ మొదలగు 
భీషుెని వచనంబులం గృషుణ ని సంభాషణంబులం ధర్ెనందనుండు పవిర్ధమాన 
విజాఞ నుండును నివర తత శంకా కళ్ంకుండునున ై నారాయణాశయీుం డెైన 
యిందుిండునుం బో ల ుఁ జతుసాసగర్వేలాలంకృతం బగు వసుంధరామండలంబు 
సహ్ో దర్ సహాయుండెై యేిలుచుండె.  

1-233-సీస పదాము 
సంపూర్ణ వృషరట ుఁ బరా్నుాండు గుర యించు;  
 నిల యిెలిుఁ గోర్ుకల నీనుచుండు 
గోవులు వర ించు ఘోషభూములుఁ బాలు;  
 ఫలవంతములు లతాపాదపములు 
పండు ససాములు దపపక ఋతువుల న లి;  
 ధర్ె మ్మల ి డలను దనర  యుండు 
ద్ెైవభూతాతె తంతమిు లగు రోగాద్వ;  
 భయములు సెందవు పజిల క ందు 
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1-233.1-ఆటవ లద్వ 
గుర్ుకులోతతముండు గుంతీతనూజుండు 
ద్ాన మానఘనుుఁడు ధర్ెజుండు 
సతావాకాధనుుఁడు సకలమహమరాజా 
విభవభాజి యయిన వేళ్ యందు  

1-234-వచనము 
అంతుఁ గృషుణ ండు చుటాట లకు శ్లకంబు లేకుండం జేయుకొఱకును,సుభదకిుుఁ 
బిియంబు సేయుటకును, గజపుర్ంబునం గ్నిి న లలుండి 
ద్ాిర్కానగర్ంబునకుం బియాణంబు సేయం దలంచి, ధర్ెనందనునకుం 
గృతాభివందనుం డగుచు నతనిచే నాల్లంగ తుండెై, యామంతణింబు వడసర, 
కొందఱు దనకు నమసకర ంచినం గ్ుఁగల్లంచుకొని కొందఱు దనుం గ్ుఁగ ల్లంప 
నానంద్వంచుచు ర్థారోహ్ణంబు సేయు నవసర్ంబున సుభదయిు ద్ౌిపద్వయుుఁ 
గుంతియు నుతతర్యు గాంధ్ార యు ధృతరాషుట ర ండును విదుర్ుండును 
యుధ్వషరఠ ర్ుండును యుయుతుసండును గృపాచార్ుాండును నకుల 
సహ్ద్ేవులును వృకోదర్ుండును ధ్ౌముాండును సతసంగంబు వలన 
ముకతదుససంగుం డగు బుధుండు సకృతాకల సంకీర్తయమానంబెై ర్ుచికర్ం బగు 
న విని యశంబు నాకర ణంచి విడువ నోపం డటిట  హ్ర  తోడి వియోగంబు సహింపక 
దర్శన సపర్శనాలాప శయనాసన భోజనంబులవలన నిమిషమాతంిబును హ్ర కి 
న డ లేని వార్ల ైన పాండవులం గూడికొని హ్ర  మర్లవలయునని కోర్ుచు హ్ర  
చనిన మార్్ంబు సూచుచు హ్ర  వినాసత  చితుత  లయి లోచనంబుల బాషపంబు 
లగలుక నంత నిలువంబడి ర్యావసర్ంబున. 
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1-235-సీస పదాము 
కనకసౌధములప్ెైుఁ గ్ర్వకాంతలు;  
 గుసుమవరి్ంబులు గోర  కుర య 
మౌకితకద్ామ సమంచితధవళాత;  
 పతత రంబు విజయుండు పట ట చుండ 
నుదధవసాతాకు లుతాసహ్వంతుల ై;  
 ర్తిభూషరతచామర్ములు వీవ 
గగనాంతరాళ్ంబు గప్రప కాహ్ళ్భేర ;  
 పటహ్శంఖ్ాద్వశబాములు మొర్య 

1-235.1-ఆటవ లద్వ 
సకలవిపజినులు సగుణనిర్ు్ ణర్ూప 
భదభిాషణములు పలుకుచుండ 
భువనమోహ్నుండు పుండరీకాక్షుండు 
పుణారాశి హ్సరతపుర్ము వ డల .  

1-236-వచనము 
తతసమయంబునం బరర్సుందర్ులు పాిసాదశిఖ్ర్భాగంబుల నిల్లచి 
గోపాలసుందర్ుని సందర శంచి, వర్్ంబుల ై మార్్ంబు ర ండు ద్ెసల 
గరార్విందంబులు సాచి యొండొర్ులకుం జూపుచుం దమ లోనం ద్ొ లి్ల 
గుణంబులం గూడక జీవులు ల్మనర్ూపంబుల ై యుండం బపించంబు బవిర తంపని 
సమయంబున నొంటి ద్ీప్రంచు పురాణపుర్ుషుం డితం డనువార్ును; జీవులకు 
బహి్ెతింబు గలుగ లయంబు సరద్వధంచుట యిెటినువార్ును; జీవనోపాధ్వ 
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భూతంబు లయిన సతాత వద్వశకుత ల లయంబు జీవుల లయం బనువార్ును; 
గమీెఱ సృషరటకర్త యైెిన యపపర్మే్శిర్ుండు నిజవీర్ాప్ేిర తయిెై నిజాంశ 
భూతంబు ల ైన జీవులకు మోహిని యగుచు సృషరట  సేయ నిశుయించి నామ 
ర్ూపంబులు లేని జీవు లందు నామర్ూపంబులు గల్లపంచుకొఱకు వర తలుి  
సిమాయ నంగీకర ంచు; ననువార్ును నిర్ెలభకిత సముతకంఠావిశ్ేషంబుల 
నకుంఠ తుల ై జితేంద్వయిులగు విద్ాింసు ల్లమెహానుభావు నిజర్ూపంబు 
దర శంతు ర్ను వార్ును; యోగమార్్ంబునం గాని దర శంపరాదను వార్ును న ై; 
మఱియును. 

1-237-మతేతభ వికీీడతిము 
ర్మణీ! దూర్ము వోయిెుఁ గృషుణ ర్థమున్ రాద్వంక వీక్ింప నీ 
కమలాక్షుం బొ డుఁగానలేని ద్వనముల్ గలపంబుల ై తోుఁచుగే 
హ్ము లం దుండుఁగ నేలపో యి పర చర్ాల్ సేయుచున్ న మిె నుం 
దము ర్మాెయన  నొకక చందమిుఖి కందరాపశుగభాింతయిెై.  

1-238-మతేతభ వికీీడతిము 
తర్ుణీ! యాదవరాజు గాుఁ డితుఁడు; వేదవాకుత ుఁడెై యొకకుఁడెై 
వర్ుసన్ లోకభవసరథతిపళి్యముల్ వర తంపుఁగాుఁ జేయు దు 
సతర్ల్మలార్తుుఁడెైన యిాశుుఁ, డితనిన్ దర శంచితిం బుణాభా 
సుర్ నే నంచు నటించె నొకకతె మహాశుద్ాధ ంతర్ంగంబునన్.  

1-239-కంద పదాము 
తామసగుణు లగు రాజులు 
భూమిం బభివించి పజిలుఁ బొ ల్లయింపుఁగ స 
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తాత వమలతనుుఁడెై యిాతుఁడు 
భామినివార్ల వధ్వంచుుఁ బతిికలపమునన్.  

1-240-వచనము 
ఇద్వయునుం గాక. 

1-241-సీస పదాము 
ఈ యుతతమశ్లి కుుఁ డెలమి జనిెంపంగ;  
 యాదవకుల మ్మలి ననఘ మయిెా 
నీ పుణావర్తనుం డే ప ి దుా  నుండంగ;  
 మథురాపుర్ము దొ్డా మహిముఁ గనియిె 
నీ పూర్ుషశ్ేషీుఠ  నీక్ింప భకితతో;  
 ద్ాిర్కావాసులు ధనుాల ైర  
యిా మహాబలశ్ాల్ల యెిఱిుఁగ  శిక్ింపంగ;  
 నిషకంటకం బయిెా నిఖిలభువన 

1-241.1-తటేగతీి 

మీ జగనోెహ్నాకృతి నిచుగ ంచి 
పంచశర్ భలి జాల విభజామాన 
వివశమానసమ్మై వలివీసమూహ్ 
మితని యధరామృతము గోీలు న లి ప ి దుా .  

1-242-ఉతపలమాల 
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ఈ కమలాక్షు నీ సుభగు నీ కర్ుణాంబుధ్వుఁ పాిణనాథుుఁగాుఁ 
జేకొని వేడకుఁ గాపుర్ము సేయుచు నుండెడు ర్ుకిెణీముఖ్ా 
నేక పతివతిల్ నియతి నిర్ెలమానసల ై జగనుితా 
సోత కవిశ్ేషతీర్థములుఁ ద్ొ లి్లటి బాముల నేమి నోుఁచిరో.  

1-243-వచనము 
అని యిట ి  నానావిధంబులుగా బలుక పుర్సుందర్ుల వచనంబు లాకర ణంచి 
కటాక్ించి నగుచు నగర్ంబు వ డల ; ధర్ెజుండును హ్ర కి ర్క్షణంబుల ై కొల్లచి 
నడువం జతుర్ంగ బలంబులం బంచినుఁ దతేసనా సమే్తుల ై దనతోడి 
వియోగంబున కోర్ిక దూర్ంబు వ నుతగ ల్లన క్ర్వుల మర్ల్లంచి; కుర్ుజాంగల, 
పాంచాల దే్శంబులు ద్ాటి శూర్సేన యామున భూములం గడచి బహిాెవర్త 
కుర్ుక్ేత ిమతసయ సార్సిత మర్ుధని సౌవీరాభీర్ సెైంధవ విషయంబు 
లతికమీించి, తతతద్ేాశవాసు ల్లచిున కానుకలు గ ైకొనుచు నానర్తమండలంబు 
స చిు, పదెబంధుండు పశిుమ సరంధు నిమగుిం డయిన సమయంబునుఁ 
బర శ్ాీంతవాహ్ుండెై చనిచని.  

1-22-గోవిందునిద్ాిర్కాగమనంబు 

1-244-మతేతభ వికీీడతిము 
జలజాతాక్షుుఁడు శ్ౌర  డగ్ఱె మహాసౌధ్ాగశీృంగార్కన్ 
గలహ్ంసావృతహేమపదెపర ఖ్ా కాసార్కన్ ద్యర్ణా 
వళిసంఛాద్వతతార్కన్ దర్ులతావరా్ నువేలోదయ 
తులపుష్ాపంకుర్ కోర్కన్ మణిమయపాికార్కన్ ద్ాిర్కన్.  
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1-245-వచనము 
ఇట ి  దన ప్రియపుర్ంబు డగ్ఱి. 

1-246-మతతకోకిలము 
అనాసనుిత సాహ్సుండు మురార  యొతెత  యదూతతముల్ 
ధనుాల ై వినుఁ బాంచజనాము ద్ార తాఖిలజంతు చైె 
తనామున్ భువన ైకమానాము ద్ార్ుణధిని భీతరా 
జనామున్ బర మూర ుతాఖిలశతుిద్ానవసెైనామున్.  

1-247-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శంఖ్ారావము వీనులన్ విని జనుల్ సిరాణ ంబర్దవిాముల్ 
శంఖ్ాతీతము కొంచు వచిుర  ద్వదృక్ాదర పతోతకంఠన 
ప్ేింఖ్దాకుత లు వంశ కాహ్ళ్ మహాభేరీ గజాశ్ాివళీ 
ర ంఖ్ారావము లులిసరలి దనుజార ం జూడ నాసకుత ల ై.  

1-248-కంద పదాము 
బంధులుుఁ బరర్ులుుఁ దె్చిున 
గంధ్ేభ హ్యాదుల ైన కానుకలు దయా 
సరంధుుఁడు గ ైకొన  నంబుజ 
బంధుుఁడు గ్ను దతత  దీ్ప పంకుత లభంగ ంన్.  

1-249-వచనము 
ఇటాి తాెరాముండును బూర్ణకాముండును న ైన యపపర్మే్శిర్ునికి 
నుపాయనంబు ల్లచుుచు నాగర్ులు వికసరతముఖ్ు లయి గద్ద భాషణంబుల 
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తోడ డయాకుండ నడపునయాకు న యాంపుుఁ జూపుల నడాంబులేని బిడాల 
చందంబున మొొకిక యిటినిర . 

1-250-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నీపాద్ాబాము బహి్ెపూజాము గద్ా, నీ సేవ సంసార్ సం 
తాపధింసరనియ్ుఁ గద్ా, సకలభదశి్ేణీులం బీితితో 
నాపాద్వంతు గద్ా, పసినుిలకుుఁ గాలాధ్ీశ! కాలంబు ని 
రాియపార్ంబు గదయా చాలర్ు నినున్ వర ణంప బహిాెదులున్.  

1-251-కంద పదాము 
ఉనాిర్ము సౌఖ్ాంబున 
వినాిర్ము నీ పతిాప వికమీకథలన్ 
మనాిర్ము ధనికులమ్మై 
కనాిర్ము తావకాంఘి్కొమలములు హ్రీ!  

1-252-కంద పదాము 
ఆరాటము మద్వ న ఱుుఁగము 
పో రాటము ల్లండికడలుఁ బుటటవు పుర లోుఁ 
జఞరాటన మ్మగయదు నీ 
దూరాటన మోర్ిలేము తోయజనేతాి!  

1-253-ఉతపలమాల 

తండుిల క లిుఁ దండియిగు ధ్ాతకుుఁ దండివిి ద్ేవ! నీవు మా  
తండిివిుఁ దలి్లవిం బతివి ద్ెైవమవున్ సఖివిన్ గుర్ుండ; వే 
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తండుిలు నీ కియీం బజిల ధనుాలుఁ జేసరర , వేలుప ల ైన నో 
తండి ిభవనుెఖ్ాంబుజము ధనాతుఁ గానర్ు మా విధంబునన్.  

1-254-కంద పదాము 
చెచుెర్ుఁ గర నగర కి నీ 
విచుేసరన నిమిషమ్మైన వేయిేండిగు నీ 
వ చోుటిక ివిచేుయక 
మచిుకతో నుండుమయా మా నగర్మునన్.  

1-255-ఆటవ లద్వ 
అంధకార్వ ైర  యపరాద్వ ికవిలుఁ 
జనిన నంధమయిన జగముభంగ  
నినుిుఁ గానకుని నీర్జలోచన!  
యంధతమస మతుల మగుదు మయా.  

1-256-వచనము 
అని యిట ి  పజిలాడెడి భకితయుకత మధుర్ మంజులాలాపంబులు గర్ణ 
కలాపంబులుగా నవధర ంచి, కర్ుణావలోకనంబులు వర ించుచు హ్ర ించుచుుఁ, 
దన రాక విని మహానురాగంబున సంర్ంభ వేగంబుల మజానభోజనశయనాద్వ 
కృతాంబు లగలిక యుగసీే నాకూీర్ వసుద్ేవ బలభద ిపిధుామి సాంబ చార్ుధ్ేషణ  
గద పమిుఖ్ యదు కుంజర్ులు కుంజర్ తుర్గ ర్థార్ూఢు ల ై 
ద్వకుకంజర్సనిిభం బయినయొకక కుంజర్ంబు ముందట నిడుకొని; సూత 
మాగధ నట నర్తక వంద్వ సంద్యహ్ంబుల మంగళ్ భాషణంబులును, 
భూసురాశిరాిద వేదఘోషంబులును, వీణా వేణు భేరీ పటహ్ శంఖ్ కాహ్ళ్ 
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ధ్ాినంబులును, ర్థార్ూఢ విభూషణ భూషరత వార్యువతీ గానంబులును 
నసమానంబుల ై చెలంగ న దుర్ుకొని యథయచిత పణిామాభివాదన పర ర్ంభ 
కర్సపర్శన సంభాషణ మందహాస సందర్శనాద్వ విధ్ానంబుల బహ్ుమానంబులు 
సేసర, వార్లుం ద్ానును భుజగేందపిాల్లతంబెైన భోగవతీనగర్ంబు చందంబున 
సిసమాన బల యదుభోజ దశ్ార్ి కుకురాంధక వృషరణ  వీర్పాల్లతంబును, సకల 
కాలసంపదామానాంకుర్ పలివ కోర్క కుటెల కుసుమ ఫల మంజరీపుంజ భార్ 
వినమిత లతా పాదపరాజ విరాజితోద్ాాన మహావనోపవనారామ భాసరతంబును, 
వనాంతరాళ్ ర్సాల సాల శ్ాఖ్ాంకుర్ఖ్ాదనక్షుణణకష్ాయ కంఠ కలకంఠ మిథున 
కోలాహ్ల ఫలర్సాసాిదపర పూర్ణ శ్ార కా కీర్ కుల కలకల కలాి ర్ పుషప 
మకర్ంద పాన పర్వశ భృంగ భృంగీ కదంబ ఝంకార్ సరోవర్ కనక కమల 
మృదులకాండ ఖ్ండ సీికార్ మతత  వరాటాయతత  కలహ్ంస నివహ్ 
కేంీకార్సహితంబును, మహ్ో నిత సౌధజాల ర్ంధనిిర్్త కర్ూపర్ 
ధూపధూమపటల సందర్శన సంజాత జలధర్ భాింతి విభాింతి సముదూధ తప్రంఛ 
నర్తన పవిర్తమాన మతతమయూర్ కేకార్వ మహితంబును,నానార్ూప తోర్ణ 
ధిజ వ ైజయంతికా నికాయ నిర్ుదధ తార్కాగహీ్పకిాశంబును, 
ముకాత ఫలవిర్చితర్ంగవలి్ల కాలంకృత మంద్వర్ ద్ాిర్ద్ేహ్ళీ వేద్వకా పది్ేశంబును, 
ఘనసార్ గంధసార్ కసూత ర కా సంవాసరత వణిగే్హ్ గేహ్ళీ నికర్ కనకగళ్ంతికా 
వికీర్ామాణ సల్లలధ్ారా సంసరకత విపణి మార్్ంబును బతిినివాస బహిర్ంగణ 
సమర పతర్సాలదండ ఫల కుసుమ గంధ్ాక్షత ధూప ద్ీప ర్తాింబరాద్వ 
వివిధ్యపహార్వర్్ంబును, బవిాళ్ నీల మర్కత వజ ివ ైఢూర్ా 
నిర ెతగోపురాటాట లకంబును, విభవ నిర ాత మహేందనిగరాలకంబును న ైన 
పుర్వర్ంబుం బవిేశించి; రాజమార్్ంబున వచుు సమయంబున. 
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1-257-మతతకోకిలము 
కనుిలార్గ నితామున్ హ్ర ుఁ గాంచుచున్ మనువార్ ల 
యుానివీన కుతూహ్లోతసవయుకిత నాగర్కాంత ల 
తుానితోనితహ్ర్ెయరేఖ్ల నుండి చూచిర  నికిక చే 
సనిలం దమలోనుఁ దద్విభు సౌకుమార్ాము సూపుచున్.  

1-258-సీస పదాము 
కలుముల నీనేడు కలకంఠ  యిెలనాుఁగ;  
 వర తంచు న వాిని వక్షమందు;  
జనదృకుకోర్కసంఘంబునకు సుధ్ా;  
 పానీయపాతి మే్ భవుాముఖ్ము;  
సకలద్వకాపలకసమితికి న వాిని;  
 బాహ్ుదండంబులు పట ట ుఁగ్మె;  
లాశితీశ్ేణీి కే యధ్వపుని పాదరా;  
 జీవయుగెంబులు చేర్ుగడలు; 

1-258.1-ఆటవ లద్వ 
భువనమోహ్నుండు పుర్ుషభూషణుుఁ డెవిుఁ 
డటిట  కృషుణ ుఁ డర గ  హ్ర్ెయశిఖ్ర్ 
రాజమాన లగుచు రాజమార్్ంబున 
రాజముఖ్ులు గుసుమరాజిుఁ గుర య.  

1-259-ఉతపలమాల 
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జలజాతాక్షుుఁడు సూడ నొప్ెప ధవళ్ఛేతంిబుతోుఁ జామర్ం 
బులతోుఁ బుషప ప్రశంగ చేలములతో భూష్ామణిసీుతుుఁ డెై 
నల్లనీభాంధవుతో శశిధిజముతో నక్షతసింఘంబుతో 
బలభిచాేపముతోుఁ దటిలితికతో భాసరలుి  మే్ఘాకృతిన్.  

1-260-వచనము 
ఇటిర గ  తలి్లదండుిల నివాసంబు స చిే ద్ేవకీ పమిుఖ్ు లయిన తలుి ల కేడుిర్కు 
మొొకికన. 

1-261-కంద పదాము 
బిడాుఁడు మొొకికనుఁ దలుి లు 
జడాన నంకముల నునిచి చనుిల తుద్వుఁ బా 
లగడాగ లుఁ బేమిభర్మున 
జడుా వడం దడిప్ర ర్క్ిజలముల ననఘా!  

1-23-కృషుణ డుభామలజూడబో వుట 

1-262-వచనము 
తదనంతర్ంబ యష్ోట తతర్ శత ష్ో డశసహ్స ిసౌవర్ణసౌధకాంతం బయిన 
శుద్ాధ ంతభవనంబు స చిు హ్ర  తన మనంబున. 

1-263-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక భామాభవనంబు మునుిస ర్ వేఱొ కకర్ుత  లోుఁగుందునో 
సుకరాలాపము లాడద్య  స లయునో సుప్ీితి వీక్ింపద్య  
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వికలతింబున నుండునో యనుచు నవేిళ్న్ వధూగేహ్ముల్ 
పకిటాశుర్ావిభూతిుఁ జొచెు బహ్ుర్ూపవాకుత ుఁడెై భార్్వా!  

1-264-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

1-265-కంద పదాము 
శిశువులుఁ జంకలనిడి తను 
కృశతలు విర్హాగ ిుఁ ద్ెలుప గృహ్గేహ్ళ్ళలన్ 
ర్శనలు జాఱుఁగ సరగు్ న 
శశిముఖ్ు ల దురేుఁగ  ర్పుడు జలజాక్షునకున్.  

1-266-మతేతభ వికీీడతిము 
పతి నా యింటికి మునుి వచెు నిద్ె నా పాిణేశుుఁ డసెద్ృహా 
గతుుఁడయిెాన్ మును సేర ుఁ బో  తొలుత మతాకంతుండు నా శ్ాలకే 
నితరాలభా సుఖ్ంబు గంటి నని తార ంటింట నర ుంచి ర్ 
యాతివల్ నూఱుుఁబద్ార్ువేలు న నమం డవిేిళ్ నాతేెశిర్ున్.  

1-267-వచనము 
వార్లం జూచి హ్ర  యిటినియిె. 

1-268-మతేతభ వికీీడతిము 
కొడుకుల్ భకితవిధ్ేయు లౌదుర్ు గద్ా? కోడండుి మీ వాకాముల్ 
గడువంజాలక యుందురా? విబుధ సతాకర్ంబు గావింతురా?  
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తొడవుల్ వసత రములుం బద్ార్థ ర్స సంద్యహ్ంబులుం జాలునా?  
కడమల్ గావు గద్ా? భవనిిలయముల్ గలాాణయుకతంబులే?  

1-269-సీస పదాము 
తిలక మే్టికి లేదు తిలకనీతిలకమా! ; 
 పువుిలు దుఱుమవా పువుిుఁబో ుఁడి!  
కసూత ర  యలుఁదవా కసూత ర కాగంధ్వ! ; 
 తొడవులు దొ్డవవా తొడవుతొడవ!  
కలహ్ంసుఁ బెంపుద్ే కలహ్ంసగామిని! ; 
 కీర్ముుఁ జద్వవింతె కీర్వాణి!  
లతలుఁ బో షరంతువా లతికాలల్లత ద్ేహ్! ; 
 సర్సర నోలాడుద్ే సర్సరజాక్ి!  

1-269.1-ఆటవ లద్వ 
మృగ కి మే్ుఁత ల్లడుద్ె మృగశ్ాబలోచన!  
గుర్ుల నాదర ంతె గుర్ువివేక!  
బంధుజనులుఁ బోి తె బంధుచింతామణి!  
యనుచు సతులనడిగ నచుాతుండు  

1-270-వచనము 
అని యడిగ న వార్లు హ్ర ం బాసరన ద్వనంబు లందు శరీర్సంసాకర్ కేళీవిహార్ 
హాస వనమంద్వర్గమన మహ్ో తసవదర్శనంబు లగలిని యిలాి ండుి కావున. 

1-271-మతేతభ వికీీడతిము 
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సరర  చాంచలాముతోడిదయుాుఁ దనకున్ జీవేశిర్ుం డంచు నే 
పుర్ుషశ్ేషీుఠ  వర ంచె నటిట  పర్మున్ బుద్వధన్ విలోకంబులన్ 
గర్యుగెంబులుఁ గ్ుఁగ ల్లంచిర  సతుల్ గలాాణబాషపంబు లా 
భర్ణశ్ేణీలుగాుఁ బతిిక్షణ నవపాిపాత నురాగంబులన్.  

1-272-మతతకోకిలము 
పంచబాణుని నీఱు సేసరన భర్ు్ నిం దన విలుి  వ 
ర ాంచి మూర ేలుఁ జేయుఁ జాలు విశే్ష హాస విలోక నో 
దంచి ద్ాకృతులయుాుఁ గాంతలు దంభచేషటల మాధవుం 
సంచల్లంపుఁగ జేయ నేమియుుఁ జాలర ైర  బుధ్యతతమా!  

1-273-వచనము 
ఇవిిధంబున సంగవిర్హితుం డెైన కంసార  సంసార క ైవడి విహ్ర ంప నజాఞ న 
విలోకులయిన లోకులు లోక సామానా మనుషుాం డని తలంతు; 
రాతాెశయీయిెైన బుద్వధ  యాతె యందుని యానంద్ాదులతోడం గూడని 
తెఱంగున నీశిర్ుండు పకిృతితోడం గూడియు నా పకిృతిగుణంబుల ైన 
సుఖ్దుఃఖ్ంబులుఁ జ ందక యుండుుఁ; బర్సపర్ సంఘరి్ణంబులచే వేణువులవలన 
వహిిుఁ బుటిటంచి వనంబుల దహించు మహావాయువు చందంబున భూమికి 
భార్హేతువుల ై యనేకాక్్హిణులతోడం బవిృదధతేజులగు రాజుల 
కనోానావ ైర్ంబులు గల్లపంచి నిరాయుధుండెై సంహార్ంబు సేసర, శ్ాంతుండెై ప్రదపం 
గాంతామధాంబునుఁ బాికృతమనుషుాండునుం బో ల  సంచర ంచుచుండె నా 
సమయంబున. 

1-274-కంద పదాము 
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యతు ల్మశిర్ుని మహ్తతవము 
మిత మ్మఱుుఁగని భంగ ుఁ నపిమే్యుుఁడగు హ్ర  
సరథతి న ఱుుఁగక కాముకుుఁ డని 
ర్తములు సలుపుదుర్ు తిగ చి ర్మణులు సుమతీ!  

1-275-కంద పదాము 
ఎలిపుపడు మా యిండిను 
వలిభుుఁడు వసరంచు; నేమ వలిభలము శ్రీ 
వలిభున కనుచు గోప్ీ 
వలిభుచే సతులు మమతవలుఁ బడి ర్నఘా!  

1-276-వచనము 
అని చెప్రపన విని శ్ౌనకుండు సూతున కిటినియిె. 

1-277-సీస పదాము 
గుర్ునందనుండు సకోీధుుఁడెై యిేసరన;  
 బహి్ెశిరోనామబాణవహిిుఁ 
గంప్రంచు నుతతర్గర్ాంబు గీమెఱుఁ;  
 బదెలోచనుచేతుఁ బతిిక  నండుి;  
గర్ాసుత ుఁ డగు బాలుుఁ గంసార  యిే రీతి;  
 బతిికించె? మృతుావు భయము వాప్ర 
జనియించి యతుఁడెనిి సంవతసర్ములుండె? ; 
 న బాంగ  వర తంచె? నేమిసేసె?  
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1-277.1-ఆటవ లద్వ 
వినుము, శుకుుఁడు వచిు విజాఞ నపదధతి 
నతని క ట ి  సూప్ె నతుఁడు ప్రదపుఁ 
దన శరీర్ మే్ విధంబున వర ాంచె  
విపమిుఖ్ా! నాకు విసతర ంపు.  

1-278-వచనము 
అనిన సూతుం డిటినియిె; "ధర్ెనందనుండు చతుససముద ిముద్వ ితాఖిల 
జంబూద్ీిప రాజాంబు నార ాంచియు, మినుిముటిటన కీర త నుపార ాంచియు నంగనా 
తుర్ంగ మాతంగ సుభట కాంచ నాద్వ ద్వవాసంపదలు సంపాద్వంచియు, వీర్సో దర్ 
విప ివిదిజాన వినోదంబులుఁ బమిోద్వంచియు, వ ైభవంబు లలవర ంచియు గతీువు 
లాచర ంచియు, దుషటశిక్షణ శిషటర్క్షణంబు లగనర ంచియు, ముకుందచర్ణార్వింద 
సేవార్తుండెై సమసత  సంగంబు లందు నభిలాషం వర ాంచి యర షడిర్్ంబు 
జయించి రాజాంబు సేయుచు.  

1-279-తేటగతీి 

చందనాదుల నాుఁకట సగిు్ వాుఁడు 
దనివి నొందని క ైవడి ధర్ెసుతుుఁడు 
సంపదలు పె్కుక గల్లగ యుుఁ జకిపీాద 
సేవనంబులుఁ పర పూర త సెందకుండ.ె  

1-280-వచనము 



95 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

అంతం గ్నిి ద్వనంబులకు నభిమనుాకాంతాగర్ాంబు నందునిడింభకుండు 
దశమమాసపర చేేదుాండెై గరాాంతరాళ్ంబున దుర్ంతంబెైన యశితాథ మ 
బాణానలంబున దందహ్ామానుండెై తలిడిలుి చు.  

1-24-గర్ాసథకుని విషుణ వుర్క్ంిచుట 

1-281-ఉతపలమాల 

కుయిాడ శకిత లే దుదర్గోళ్ములోపల నునివాుఁడ ద్వ 
క కయాద్వ ద్ా ననాథ నని యెిపుపడుుఁ దలి్ల గణింప విందు నే 
డియిాషువహిి వాయుటకు న యాద్వ మార్్ము ననుిుఁ గావ నే 
యయా గలండు? గర్ాజనితాపద న విుఁ డెఱుంగు ద్ెైవమా!  

1-282-కంద పదాము 
చిచుఱకోలవశంబునుఁ 
జచిు బహిర్్తుుఁడుఁ గాని సమయమునను ద్ాుఁ 
నుచుల్లతగర్ావేదనుఁ 
జచుును మా తలి్ల ఘోర్ సంతాపమునన్.  

1-283-కంద పదాము 
చెచుెర్ బాణజాిలలు 
వచిున విషుణ ండు గావవచుు ననుచుుఁ ద్ాుఁ 
ముచుటలు సెపుప సతులకు 
నిచులు మాయవి నేుఁడు నిజమయిెాడినో.  

1-284-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
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రాుఁడా చూడ సమసతభూతములలో రాజిలుి  వాుఁ డిచుటన్ 
లేడా? పాఱుని చిచుఱముెుఁ ద్ొలుఁగన్ ల్మలాగతిం ద్యిచి నా 
కీుఁడా? నేుఁ డభయపది్ాన మతుఁ డూహింపన్ నతతాిత మున్ 
గాుఁడా? యిెందఱిుఁ గావుఁ డమ యిెడల మతకర్ెంబు ద్ా న టిటద్య?  

1-285-వచనము 
అని గతాగతపాిణుండెై భూిణగతుండెైన శిశువు చింతించు సమయంబున.  

1-286-సీస పదాము 
మే్ఘంబుమీుఁద్వ కొీమ్మెఱుుఁగుక ైవడి మే్ని;  
 ప్ెై నుని పచుని పటమువాుఁడు;  
గండభాగంబులుఁ గాంచన మణి మయ;  
 మకర్కుండలకాంతి మలయువాుఁడు;  
శర్వహిి నడుఁగ ంచు సంర్ంభమునుఁ జేసర;  
 కనుిల నునుుఁ గ ంపు కలుగువాుఁడు;  
బాలార్కమండల పతిిమాన ర్తి హా;  
 టక విరాజిత కిరటీంబువాుఁడు;  

1-286.1-తటేగతీి 

కంకణాంగద వనమాల్లకా విరాజ 
మానుుఁ డసమానుుఁ డంగుషటమాతది్ేహ్ుుఁ 
డొకక గదుఁ జేతుఁ ద్ాల్లు నేతోితసవముగ 
విషుణ ుఁ డావిర్ావించె నవేిళ్ యందు.  
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1-287-వచనము 
ఇట ి  భకతపరాధ్ీనుం డయిన పర్మే్శిర్ుం డావిర్ావించి మంచు విర యించు 
మారాత ండు చందంబున శిశువునకు దశద్వశలం దనచేతి యఖ్ండిత 
మహ్ో లాకసనిిభంబెైన గద్ాదండంబు మండలాకార్ంబుగ జిఱజిఱం ద్వపి్రప విపుు ని 
చిచుఱముె వేుఁడిమి పో ుఁడిమిుఁజ ఱచి డింభకుని పర తాపవిజృంభణంబు నివార ంచి 
గర్ాంబు గందకుండ నర్ాకునికి నానందంబు గల్లపంచిన.  

1-288-మతేతభ వికీీడతిము 
గదుఁ జేుఁబటిట  పర భమిించుచు గద్ాఘాతంబులం దుర్ాయ 
పదిమ్మై వచుు శరాగ ిుఁ దుతుత ముర్ుగా భంజించి ర్క్ించు నీ 
సదయుం డెవిుఁడొకో యటంచు మద్వలోుఁ జర ుంచుచున్ శ్ాబకుం 
డెదుర ై చూడ నదృశుాుఁ డయిెా హ్ర  సరేిశుండు విపోి తతమా!  

1-25-పరీక్జాినెంబు 

1-289-వచనము 
అంత ననుకూల శుభగహీ్ో దయంబును, సర్ిగుణోతతర్ ఫలసూచకంబును న ైన 
శుభలగింబునం బాండవ వంశ్లద్ాధ ర్కుం డయిన కుమార్ుండు జనిెంచిన 
ధర్ెనందనుండు ధ్ౌమాాద్వ భూసుర్వర్్ంబు ర్ప్రపంచి, పుణాాహ్ంబు సద్వవించి 
జాతకర్ెంబు సేయించి కుమార్ు జనెమహ్ో తసవ కాలంబున భూసుర్ులకు 
విభవాభిరామంబు లయిన గో భూ హిర్ణా హ్యానేక గాీమంబులును 
సాిదుర్ుచిసంపనింబు లయిన యనింబు ల్లడిన వార్లు తృపుత ల ై 
ధర్ెపుతుిన కిటినిర .  
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1-290-చంపకమాల 

పకిటిత ద్ెైవయోగమునుఁ బరర్వ సంతతి యంతర ంపుఁగా 
వికలత నొందనీక పభివిషుణ ుఁడు విషుణ ుఁ డనుగహీించి శ్ా 
బకుుఁ బతిికించెుఁ గావున నృపాలక! శ్ాబకుుఁ డింక శ్ాతవిాం 
తకుుఁ డగు; విషుణ రాతుుఁ డన ధ్ాతిిుఁ బసిరద్వధకి న కుకుఁ బూజుాుఁడెై 

1-291-వచనము 
అనిన విని భూద్ేవోతతములకు నర్ద్ేవోతతము డిటినియిె.  

1-292-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
 ఓ పుణాాతెకులార్! నాపలుకు మీ ర్ూహింపుుఁడా మొొక కదన్ 
మా ప్ెదధల్ శీుతకీర్ుత ల ై సదయుల ై మనాిర్ు రాజర్ుి ల ై 
యిా ప్రనాితుఁడు వార ుఁ బో ల డిుఁ గద్ా యెిలిపుపడున్ మాధవ 
శ్రపీాద్ాంబుజ భకితయుకుత ుఁ డగుచున్ జీవించునే? చూడరే.  

1-293-వచనము 
అనిన విని "నరేంద్ాి! భవద్ీయపౌతుిండు మనుపుతుిం డయిన యిక్ాికుని 
చందంబున బజిల ర్క్ించు; శ్రరీామచందుిని భంగ  బహి్ెణుాండు సతాపతిిజుఞ ండు 
నగు; డేగ వ ంటనంటిన బిట ట  భీతంబెై వ నుకకు వచిున కపో తంబుుఁ గాచిన 
శిబిచకవీర త రీతి శర్ణుాండును వితర్ణఖ్నియు నగు; దుషాంతసూనుం డెైన 
భర్తు పగ ద్వ సో మానియ జాఞ తివర్్ంబులకు యజిలకు ననర్్ళ్ కీర త విసతర ంచు; 
ధనంజయ కార్తవీర్ుాల కర్ణి ధనుర్ధరాగేసీర్ుం డగుుఁ; గీల్ల పో ల్లక దుర్ధర్ుి ం డగు; 
సముదుిని తెఱంగున దుసతర్ుం డగు; మృగేందింబు క ైవడి వికమీశ్ాల్ల యగు; 
వసుమతివోల  నక్షయక్ాంతియుకుత ం డగు; భానుని లాగున పతిాపవంతుం డగు; 
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వాసుద్ేవు వడువున సర్ిభూతహితుం డగు; దలి్లదండుిలమాడిక సహిషుణ ం 
డగు; మఱియును. 

1-294-సీస పదాము 
సమదర్శనంబున జలజాతభవుుఁడనుఁ;  
 బర్మపసినిత భర్ు్ ుఁ డనగ 
న లిగుణంబుల నింద్వరావిభుుఁడన;  
 నధ్వకధర్ెమున యయాతి యనుఁగ 
ధ్ెైర్ాసంపద బల్లద్ెైతావలిభుుఁడన;  
 నచుాతభకిత బహిిాదుుఁ డనుఁగ 
రాజితోద్ార్త ర్ంతిద్ేవుండన;  
 నాశితీమహిమ హమేాద్వ ియనుఁగ 

1-294.1-తటేగతీి 

యశము నార ాంచుుఁ, బెదధల నాదర ంచు,  
నశిమే్ధంబు లగనర ంచు, నాతెసుతుల 
ఘనులుఁ బుటిటంచు, దండించు ఖ్లులుఁ బటిట ,  
మానధనుడు నీ మనుముఁడు మానవేంద!ి  

1-295-భుజంగ పయిాతము 
హ్ర ంచుం గల్లప్ేిర తాఘంబు ల లిన్ 
భర ంచున్ ధర్న్ రామభధుిండుుఁబో ల న్ 
జర ంచున్ సద్ా వేదశ్ాసాత ర నువృతితన్ 
వర ంచున్ విశ్ేషరంచి వ ైకుంఠుభకితన్.  
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1-296-వచనము 
ఇట ి  పె్కేకండుి  జీవించి భూసుర్ కుమార్ ప్ేిర తం బయిన తక్షకసర్ప 
విష్ానలంబునం దనకు మర్ణం బని యిెఱింగ , సంగవర ాతుం డయి, ముకుంద 
పద్ార్వింద భజనంబు సేయుచు, శుకయోగీందుిని వలన నాతెవిజాఞ న 
సంపనుిం డెై, గంగాతటంబున శరీర్ంబు విడిచి, నిర్్త భయశ్లకం బయిన 
లోకంబుుఁ బవిేశించు" నని, జాతకఫలంబు సెప్రప లబాకాము లయి భూసుర్ులు 
సని ర్ంత. 

1-297-కంద పదాము 
తన తలి్ల కడుపులోపల 
మును సూచిన విభుుఁడు విశిమున న లిుఁ గలం 
డనుచుుఁ బరీక్ింపుఁగ జను 
లనఘుుఁ బరీక్షనిరేందుిుఁ డండుి మునీంద్ాి!  

1-298-ఆటవ లద్వ 
కళ్లచేత రాజు గమీమునుఁ బర పూర్ుణ  
డయిన భంగ ుఁ ద్ాత లనుద్వనంబుుఁ 
బో షణంబు సేయుఁ బూర్ుణ ుఁ డయిెాను ధర్ె 
పటలపాలకుండు బాలకుండు 

1-299-వచనము 
మఱియు ధర్ెనందనుండు బంధు సంహార్ద్యషంబు వాయుకొఱకు 
నశిమ్ేధయాగంబు సేయం దలుఁచి, పజిలవలనం గర్దండంబుల నుపార ాతం 
బయిన వితతంబు సాలక చితతంబునుఁ జింతించు న డ; నచుాతప్ేిర తుల ై 
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భీమార్ుా నాదులు, ద్ొ లి్ల మర్ుతుత ండను రాజు మఖ్ంబు సేసర పర తాజించి 
నిక్ేప్రంచిన సువర్ణ పాతాిద్వకంబెైన వితతం బుతతర్ద్వగాాగంబువలన బలవంతుల ై 
తెచిున; నా రాజసతతముండు సమాయతత  యజఞఞ పకర్ణుండెై సకలబంధు 
సమే్తంబుగుఁ గృషుణ ని నాహాినంబు సేసర, పుర్ుష్ో తతము నుద్ేధశించి మూడు 
జనింబులు గావించెుఁ; దదనంతర్ంబ కృషుణ ండు బంధుప్రియంబు కొఱకుుఁ గర  
నగర్ంబునుఁ గ్నిి న ల లుండి ధర్ెపుతాిదులచే నామంతణింబు పడసర యాదవ 
సమే్తుం డయి ధనుంజయుడు ద్యడరా నిజనగర్ంబునకుం జనియిె; నంతకు 
మునుి విదుర్ుండు తీర్థయాత ిసని మ్మైతేయిు ముందటుఁ గర్ెయోగవతిాద్వ 
విషయంబు లయిన పశిింబులుఁ కొనిింటిం జేసర, యతనివలన నాతెవిజాఞ నంబు 
ద్ెల్లసర, కృతార్ుథ ండెై హ్సరతనాపుర్ంబునకు వచిున. 

1-26-విదురాగమనంబు 

1-300-కంద పదాము 
బంధుుఁడు వచెు నటంచును 
గాంధ్ారీవిభుుఁడు మొదలుగా నందఱు సం 
బంధములు న ఱప్ర ప్ీితిం 
బంధుర్గతిుఁ జేసర ర్పుడు మనిన లనఘా!  

1-301-వచనము 
అంత ధర్ెనందనుండు విదుర్ునికి మజానభోజనాద్వ సతాకర్ంబులు సేయించి 
సుఖ్ాసీనుండెై తనవార్ లందఱు విన నిటినియిె. 

1-302-సీస పదాము 
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ఏ వర్తనంబున నింత కాలము మీర్ు;  
 సంచర ంచితి ర్యా జగతిలోన 
నే తీర్థములు గంటి ర కకడ నుంటిర ;  
 భావింప మీవంటి భాగవతులు 
తీర్థసంఘంబుల ధ్వకకర ంతుర్ు గద్ా;  
 మీయందు విషుణ ండు మ్మఱయు కతన 
మీర్ు తీర్థంబులు మీకంట ెమికికల్ల;  
 తీర్థంబు లునివే తెల్లసర చూడ 

1-302.1-తటేగతీి 

వేఱు తీర్థంబు లవనిప్ెై వ దక నేల 
మిముెుఁ బొ డగని భాషరంచు మే్ల చాలు 
వార్త లేమండుి లోకులు వసుధలోన 
మీకు సర్ింబు న ఱిుఁగ డి మే్ధ గలదు.  

1-303-మతతకోకిలము 
తండి ిసచిునమీుఁద మా ప్ెదతండిబిిడాలు దొ్లి్ల పె్ 
కకండుి సర్పవిష్ాగ ిబాధల గాసరుఁ బెటట ుఁగ మముె ని 
లాి ండ ినంతముుఁ బొ ందకుండుఁగ లాలనంబున మీర్ు మా 
తండి ిభంగ  సముదధర ంతుర్ు తద్విధంబు దలంతురే?  

1-304-కంద పదాము 
పక్షులు తమఱెకకలలోుఁ 
బక్షంబులు రాని ప్రలిపదువుల మమతన్ 
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ర్క్ంిచిన కియీ మీర్లు 
పక్మకర్ణంబు సేయ బతిికితిమి గద్ే.  

1-305-కంద పదాము 
మనాిరా ద్ాిర్కలో 
నునాిరా యదువు లంబుజఞదర్ు కర్ుణన్ 
గనాిరా లోకులచ ే
వినాిరా మీర్ు వార  విధ మ్మటిటద్వయో?  

1-306-చంపకమాల 

అన విని ధర్ెరాజునకు నా విదుర్ుండు సమసతలోక వ 
ర్తనముుఁ గమీంబుతోడ విశదంబుగుఁ జ ప్రప యదుక్షయంబు సె 
ప్రపన నతుఁ డుగశీ్లకమున బెగ ్లుచుండెడి నంచు నేమియున్ 
విను మని చెపపుఁ డయిెా; యదువీర్ుల నాశము భార్్వోతతమా!  

1-307-ఆటవ లద్వ 
మే్లు సెప్ెపనేని మే్లండుి లోకులు 
చేట  చెప్ెపనేని చెటటయండుి 
నంతమీుఁద శూదుిుఁ డెైన కతంబున 
శిషటమర్ణ మతడు సెపపుఁడయిెా.  

1-308-వచనము 
అద్వ యిెటినిన మాండవామహాముని శ్ాపంబునం ద్ొ లి్ల యముండు శూద ియోని 
యందు విదుర్ుండెై జనిెంచి యుని నూఱు వతసర్ంబు లర్ాముండు 
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యథాకమీంబునం బాపకర్ుెల దండించె; ఇట యుధ్వషరఠ ర్ుండు రాజాంబుుఁ గ ైకొని 
లోకపాలసంకాశు లయిన తముెలుం ద్ానును గులద్ీపకుం డెైన మనుమని 
ముదుా  సేయుచుుఁ బెదాకాలంబు మహావ ైభవంబున సుఖియిెై యుండె నంత. 

1-309-కంద పదాము 
బాలాజన శ్ాలా ధన 
ల్మలావన ముఖ్ా విభవ ల్మన మనీష్ా 
లాలసు లగు మానవులను  
గాలము వంచించు దుర్వగాహ్ము సుమతీ!  

1-310-వచనము 
అద్వ నిమితతంబుగాుఁ గాలగతి యిెఱింగ  విదుర్ుండు ధృతరాషుట ర న కిటినియిె. 

1-311-మతేతభ వికీీడతిము 
 కనకాగార్ కళ్త ిమిత ిసుత సంఘాతంబులన్ ముందటం 
గని పాిణేచేల నుండు జంతువుల నే కాలంబు దురి్ంఘామ్మై 
యనివార్ాసరథతిుఁ జంపునటిట  నిర్ుపాయంబెైన కాలంబు వ 
చెు నుపాంతంబున; మాఱు ద్ీనికి మద్వం జింతింపు ధ్ాతీిశిరా!  

1-312-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పుటటంధుండవు, ప్ెదావాుఁడవు, మహాభోగంబులా లేవు, నీ 
పటెట లిం జ డిపో యిె, దుససహ్ జరాభార్ంబు ప్ెైుఁగప్ెప, నీ 
చుటాట  ల లిను బో యి; రాలు మగుఁడున్ శ్లకంబునన్ మగుిల ై 
కటాట ! ద్ాయలపంచ నుండుఁదగవే? గ్ర్వావంశ్ాగణీీ!  
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1-313-కంద పదాము 
ప్ెటిటతిర  చిచుు గృహ్మునుఁ 
బటిటతిర  దద్ీయభార్ాుఁ, బాడడవులకుం 
గ్టిటతిర  వార్ు మనుపుఁగ 
న టటన భర యింపవల న ? యిా పాిణములన్.  

1-314-కంద పదాము 
బిడాలకు బుద్వధ  సెపపని  
గుీడిా కిుఁ బిండంబు వండికొని ప ం; డిద్ె ప్ెైుఁ 
బడాా ుఁ డని భీముం డొఱ 
గ్డెాము లాడంగుఁ గూడు గుడిచెద వధ్వపా!  

1-315-కంద పదాము 
కనియిెదవో బిడాల నిుఁక,  
మనియిెదవో, తొంటికంటె మనుమల మాటల్ 
వినియిెదవో, యిచెుద ర్ 
మెనియిెదవో ద్ానములకునవనీసుర్ులన్.  

1-316-కంద పదాము 
ద్ేహ్ము నితాము గా దని 
మోహ్ముుఁ ద్ెగుఁ గోసర సరదధ  మునివర్తనుుఁడెై 
గేహ్ము వ లువడు నర్ుుఁడు 
తాసహ్ముతోుఁ జ ందు ముకితసంపద ననఘా!  
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1-27-ధృతరాష్ాట ర దుల నిర్్మంబు 

1-317-వచనము 
అని విదుర్ుండు ధృతరాషుట ర నకు విర్కితమార్్ం బుపద్ేశించిన, నతండు 
పజిాఞ చక్షుండెై, సంసార్ంబు ద్వగనాడి, మోహ్పాశంబు వలన నూడి 
విజాఞ నమార్్ంబునం గూడి దుర్్మం బగు హిమవనిగంబునకు నిర్్మించిన. 

1-318-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అంధుండెైన పతిన్ వర ంచి, పతిభావాసకిత నేతదిియిా 
బంధ్ాచాేదనమున్ ధర ంచి, నియమపఖి్ాాతయిెై యుని త 
ద్ా్ ంధ్ార్క్ితినాథుకూుఁతుర్ును యోగప్ీితి చితతంబులో 
సంధ్వలిం బతివ ంట నేుఁగ , నుదయతాసధ్ీిగుణార్ూఢయిెై.  

1-319-చంపకమాల 

వ నుకకు రాక చ్చుు ర్ణవీర్ునిక ైవడి, రాజదండనం 
బునకు భయంబు లేక వడిుఁ బో యిెడి ధ్ీర్ుని భంగ , నపుప డా 
వనిత దుర్ంతమ్మైన హిమవంతము ప ంత వనాంతభూమికిం 
బెనిమిటితోడ నించుకయు భీతి వహింపక యిేగ ుఁ బీితితోన్.  

1-320-వచనము 
ఇట ి  విదుర్సహితుల ై గాంధ్ారీధృతరాషుట ర లు వనంబునకుం జనిన మఱునాుఁడు 
ధర్ెనందనుండు పభిాతంబున సంధ్ాావందనంబు సేసర, నితాహ్ోమంబు గావించి, 
బాిహ్ెణోతతములకు గో హిర్ణా తిల వసాత ర ద్వ ద్ానంబులు సేసర నమసకర ంచి, 
గుర్ువందనముకొఱకుుఁ పూర్ి పకిార్ంబునం దండిి మంద్వర్మునకుుఁ జని 
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యందు విదుర్సహితు లయిన తలి్లదండుిలం గానక మంజుప్ీఠంబునుఁ 
గూర్ుునిసంజయున కిటినియిె. 

1-321-సీస పదాము 
మా తలి్లదండుి ల్మ మంద్వర్ంబున లేర్ు;  
 సంజయ! వా ర ందుుఁ జనిర  నేుఁడు 
ముందఱ గానుఁడు ముదుసల్ల మా తండిి;  
 పుతశి్లకంబునుఁ బొ గులుుఁ దలి్ల 
సౌజనానిధ్వ పాిణసఖ్ుుఁడు మా ప్రనతండిి;  
 మందబుదుధ లమ్మైన మముె విడిచి 
యెిటుఁ బో యిరో మువుి ర ఱిుఁగ ంపు గంగలోుఁ;  
 దన యపరాధంబుుఁ దడవి కొనుచు 

1-321.1-ఆటవ లద్వ 
భార్ాతోడుఁ దండిి పర తాపమునుఁ బడుుఁ 
గపట మింత లేదు కర్ుణ గలదు 
పాండుభూవిభుండు పర్లోకగతుుఁడెైన 
మముెుఁ బినివాండి మనిచె నతుఁడు.  

1-322-వచనము 
అనిన సంజయుండు దయాసేిహ్ంబుల నతికర శతుం డగుచు దన పభిువు 
వోయిన తెఱం గ ఱుంగక, కొంత దడ వూర్కుండి తద్వియోగ దుఃఖ్ంబునుఁ 
గనీిర్ు దుడిచికొనుచు, బుద్వధబలంబునం జితతంబు ధ్ెైరాాయతతంబు సేసర, తన 
భర్తృ పాదంబుల మనంబుల న నుిచు ధర్ెజున కిటినియిె. 
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1-323-తేటగతీి 

అఖిల వార్తలు మునుి ననిడుగుచుండు 
నడుగుఁ డమ రేయి మీ తండి ియవనినాథ!  
మంద్వర్ములోన విదుర్ుతో మంతనంబు 
నిని యాడుచు నుండెను నేుఁడు లేుఁడు.  

1-324-వచనము 
విదుర్గాంధ్ారీధృతరాషుట ర లు ననుి వంచించి యెిందుుఁ బో యిరో వార్ల 
నిశుయంబు ల టిటవో యిెఱుంగ" నని సంజయుండు దుఃఖించు సమయంబునుఁ 
దుంబుర్ు సహితుండెై నార్దుండు వచిున; లేచి నమసకర ంచి తముెలుం 
ద్ానును నార్దుం బూజించి క్ంతేయాగజీుం డిటినియెి. 

1-325-ఉతపలమాల 

అకకట! తలి్లదండుిలు గృహ్ంబున లేర్ు మహాతె! వార్ు నేుఁ  
డెకకడ వోయిరో యెిఱుుఁగ, న పుపడు బిడాల ప్ేర్ు గుీచిు తాుఁ 
బొ కుకచునుండుుఁ దలి్ల యిెట  వోయిెనొకో? విపదంబురాశికిన్ 
నికకము కర్ణధ్ార్ుుఁడవు నీవు జగజానపార్దర్శనా!  

1-326-వచనము 
అనిన విని సర్ిజుఞ ండెైన నార్దుండు ధర్ెజున కిటినియిె "నీశిర్వశంబు 
విశింబు ఈశిర్ుండ భూతముల నొకటితో నొకటిుఁ జేర్ుు న డుఁబాపు, సూచీ 
భినినాసరక లందు ర్జాుపోి తంబు లగుచుుఁ గంఠర్జాువులుఁ గటటబడిుఁన 
బల్మవర్ధంబులంబో ల ుఁ గర్తవాాకర్తవావిధ్ాయక వేదలక్షణ యగు వాకతంతిి యందు 
వరాణ శమీ లక్షణంబులు గల నామంబులచే బదుధ ల ైన లోకపాలసహితంబు ల ై, 
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లోకం బీశిరాద్ేశంబు వహించు గీడీాసాధనంబు లగు నక్షకందుకాదుల క ట ి  
సంయోగ వియోగంబు లట ి  కీడీించు నీశిర్ుని కీీడాసాధనంబుల ైన 
జంతువులకు సంయోగ వియోగంబు లగుచుండు, సమసత  జనంబును 
జీవర్ూపంబున ధుివంబును, ద్ేహ్ర్ూపంబున నధుివంబున ై యుండు;మఱియు 
నొకక పక్షంబున ధుివంబు నధుివంబునుం గాక యుండు, 
శుదధబహి్ెసిర్ూపంబున ననిర్ిచనీయంబుగ ర ండున ై యుండు, 
అజగర్ంబుచేత మిొంగంబడిన పుర్ుషుం డనుాల ర్క్ింపలేని తెఱంగునుఁ 
బంచభూత మయంబెై కాలకర్ె గుణాధ్ీనంబెైన ద్ేహ్ంబు పర్ుల ర్క్ింప 
సమర్థంబు గాదు, కర్ంబులు గల జంతువులకుుఁ గర్ంబులు లేని చతుషపదంబు 
లాహార్ంబు లగుుఁ; జర్ణంబులు గల పాిణులకుం జర్ణంబులు లేని తృణాదులు 
భక్షణీయంబు లగు; నధ్వక జనెంబుగల వాాఘాొదులకు నలపజనెంబులుగల 
మృగాదులు భోజాంబులగు; సకలద్ేహి ద్ేహ్ంబు లందు జీవుండు గలుగుటం 
జేసర జీవునికి జీవుండ జీవిక యగు; అహ్సత  సహ్సాత ద్వ ర్ూపంబెైన విశి 
మంతయు నీశిర్ుండు గాుఁ ద్ెల్లయుము;అతనికి వేఱు లేదు; నిజమాయా 
విశ్ేషంబున మాయావి యిెై జాతిభేద ర్హితుండెైన యిాశిర్ుండు 
బహ్ుపకిార్ంబుల భోగ భోగార్ూపంబుల నంతర్ంగ బహిర్ంగంబుల ద్ీప్రంచు, 
గాన యనాథులు దీ్నులు నగు నాదు తలి్లదండుిలు ననుం బాసర యిేమయిెాదరో 
యిెట ి  వర తంతురో యని వగవం బని లేదు, అజాఞ న మూలం బగు సేిహ్ంబున 
న ైన మనోవాాకులతింబు పర హ్ర ంపు" మని మఱియు నిటినియిె. 

1-327-ఆటవ లద్వ 
అటిట కాలర్ూపుుఁ డఖిలాతుెుఁ డగు విషుణ ుఁ 
డసుర్నాశమునకు నవతర ంచి 
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ద్ేవకృతామ్మలిుఁ ద్ీర ు చికికన పని 
క దుర్ుసూచుచుండు నిపుప డధ్వప!  

1-28-నార్దునిగాలసూచనంబు 

1-328-మతతకోకిలము 
ఎంత కాలము గృషుణ ుఁ డమశిర్ుుఁ డిదధర తిిుఁ జర ంచు మీ 
ర్ంత కాలము నుండుుఁ డందఱుుఁ నవిలం బనిలేదు, వి 
భాింతి మానుము కాలముం గడవంగ న విర్ు నోప రీ 
చింత యిేల నరేందసితతమ! చెప్ెపదన్ విను మంతయున్.  

1-329-వచనము 
ధృతరాషుట ర ండు గాంధ్ారీ విదుర్ సహితుండెై హిమవతపర్ిత దక్ిణ భాగంబున 
నొకక ముని వనంబునకుం జని, తొలి్ల సపతర్ుి లకు సంతోషంబు సేయుకొఱకు 
నాకాశగంగ యేిడు పవిాహ్ంబులయి, పాఱిన పుణాతీర్థంబునం గృతసాినుం డెై 
యథావిధ్వ హ్ోమం బొ నర ంచి, జలభక్షణంబు గావించి, సకలధర్ెంబుల విసర ాంచి 
విఘింబులం జ ందక నిరాహార్ుండయి, యుపశ్ాంతాతుెండయి 
పుతాిర్థద్ార ైషణంబులు వర ాంచి, వినా సాత సనుండెై పాిణంబుల నియమించి, 
మనససహితంబు ల ైన చక్షురాద్ీంద్వయింబుల నాఱింటిని విషయంబులం 
బవిర తంపనీక నివర తంచి, హ్ర భావనార్ూపం బగు ధ్ార్ణాయోగంబుచే 
ర్జససతతవతమో ర్ూపంబు లగు మలంబుల మూుఁటిని హ్ర ంచి, మనంబు 
నహ్ంకారాసపదం బైెన సూథ లద్ేహ్ంబువలనం బాప్ర బుద్వధ  యందు నేకీకర్ణంబు 
సేసర, యటిట విజాఞ  నాతెను దృశ్ాాంశంబువలన వియోగ ంచి, క్ేతజిుఞ ని యందుుఁ 
బొ ంద్వంచి దృషటం బైెన యిాశిర్ునివలన క్ేతజిుఞ నిం బాప్ర, మహాకాశంబుతోడ 
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ఘటాకాశముం గలుపు క ైవడి నాధ్ార్భూతంబెైన బహి్ె మందుుఁ గల్లప్ర, లోపల్ల 
గుణక్ోభంబును వ లుపల్ల యింద్వయి విక్ోపంబును లేక నిర్ూెల్లత మాయా గుణ 
వాసనుం డగుచు, నిర్ుదధంబు లగు మన శుక్షురాద్ీంద్వియంబులు గల్లగ , 
యఖిలాహార్ంబులను వర ాంచి, కొఱడు చందంబున. 

1-330-మతేతభ వికీీడతిము 
ఉటజాంతసథాలవేద్వకిన్ నియతుుఁడెై యునాిుఁడు నే డాద్వగా 
నిటప్ెై నేనవనాుఁడు మే్న్ విడువుఁగా నిజాాగ ి యోగాగ ి త 
తపట ద్ేహ్ంబు దహింపుఁ జూచి, నియమపఖి్ాాత గాంధ్ార  యి 
టటట  వో నొలిక పాిణవలిభునితో నగ ిం బడున్ భూవరా!  

1-331-కంద పదాము 
అంతట వార్ల మర్ణము 
వింత యగుచుుఁ జూడుఁబడిన విదుర్ుుఁడు చింతా 
సంతాప మొదవుఁ బీిత 
సాింతుండెై తీర్థములకుుఁ జనియిెడు నధ్వపా!  

1-332-వచనము 
అని విదురాదుల వృతాత ంతం బంతయు ధర్ెనందనుని క ఱిగ ంచి తుంబుర్ 
సహితుం డయిన నార్దుండు సిర్్ంబునకు నిర్్మించిన వ నుక ధర్ెజుండు 
భీమునిం జూచి యిటినియిె. 

1-333-సీస పదాము 
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ఒక కాలమునుఁ బండు నోషధ్వచయము వే;  
 ఱొ క కాలమునుఁ బండకుండు నండుి;  
కోీధంబు లోభంబు కూీర్త బొ ంకును;  
 ద్ీప్రంప నర్ులు వర తంతు ర్ండుి;  
వావహార్ములు మహావాాజయుకతము లండుి;  
 సఖ్ాంబు వంచనా సహిత మండుి;  
మగలతో నిలాి ండుి మచుంర చెద ర్ండుి;  
 సుతులు దండుిలుఁ ద్ెగుఁ జూతు ర్ండుి;  

1-333.1-తటేగతీి 

గుర్ుల శిషుాలు దూషరంచి కూడ ర్ండుి;  
శ్ాసత రమార్్ము ల విియుుఁ జర్ుగ వండుి;  
నాాయపదధతి బుధుల ైన నడవ ర్ండుి;  
కాలగతి నింతయిెై వచెుుఁ గంటె నేుఁడు.  

1-334-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర ుఁ జూడన్ నర్ుుఁ డేగ నాడు న ల లే డయిెాం గద్ా రార్ు కా 
లర్ు ల వాిర్ును; యాదవుల్ సమద లోలసాింతు ల్మవేళ్ సు 
సరథర్ుల ై యుండుదురా? మురార  సుఖియిెై సేమంబుతో నుండునా?  
యెిర్వ ై యునిద్వ చితత  మీశిర్కృతం బెటోి  కద్ే! మార్ుతీ!  

1-335-కంద పదాము 
మానసము గలుఁగుచునిద్వ 
మానవు బహ్ుదుర ిమితత  మరాాదలు స 
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నాెనవద్ేహ్కీడీలు 
మాన విచార ంప నోపు మాధవుుఁ డనుజా!  

1-336-కంద పదాము 
మనవులు సెపపక ముందఱ 
మన ద్ార్ పాిణ రాజా మాన శ్రలీన్ 
మనుపుదు నని మాధవుుఁ డిట 
మనమునుఁ దలపో సర మనిచె మనలం గర్ుణన్.  

1-337-కంద పదాము 
నార్దుుఁ డాడిన క ైవడిుఁ 
గూీర్పుుఁ గాలంబు వచెుుఁ గుంభిని మీుఁదన్ 
ఘోర్ములగు నుతాపతము 
లార్భటిం జూడుఁబడియి ెననిలజ! కంట.ే  

1-338-సీస పదాము 
ఓడక ముందట నొక సార్మే్యంబు;  
 మొఱగుచు నునిద్వ మోర్ యెితిత ;  
యాద్వతుాుఁ డుదయింప నభిముఖ్ంబెై నకక;  
 వాపోయిె మంటలు వాతుఁ గలుగ;  
మికికలుచునివి మ్మఱసర గృధ్ాిదులు;  
 గరా్భాదులు ద్ీర ు కంీదుకొనియిె;  
నుతతమాశింబుల కుదయించెుఁ గనీిర్ు;  
 మతతగజంబుల మదము లుడిగ ;  
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1-338.1-ఆటవ లద్వ 
గాలు దూతభంగ ుఁ గద్వసెుఁ గపో తము;  
మండ దగ ి హ్ోమ మంద్వర్ములుఁ;  
జుట ట ుఁ బొ గలు ద్వశల స ర ద్వ నాచాేద్వంచెుఁ;  
దర్ణి మాసెుఁ; జూడు ధర్ణి గదల .  

1-339-కంద పదాము 
వాతములు విసర ; రేణు 
వాితము లాకసముుఁ గప్ెప; వడి సుడిగ్ని ని 
రాాతములు వడియి;ె ఘన సం 
ఘాతంబులు ర్కతవరి్ కల్లతము లయిెాన్.  

1-340-కంద పదాము 
గహీ్ములు పో రాడెడి నా 
గహీ్ముల వినుఁ బడియిె; భూత కలకలములు దు 
ససహ్ములగుచు శిఖికీలా 
వహ్ముల కియీుఁ ద్యచె; గగన వసుధ్ాంతర్ముల్.  

1-341-కంద పదాము 
దూడలు గుడువవు చనుిలు;  
దూడలకున్ గోవు ల్మవు దుగధము; లగడలం 
బీడలు మానవు; పశువులుఁ 
గూడవు వృషభములు తఱప్ర కుఱిల న కుకన్.  
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1-342-కంద పదాము 
కదల డు వేలుపల ర్ూపులు 
వదల డుుఁ గనీిర్ు వానివలనం జ మటల్ 
వొదల డిుఁ బతిిమలు వ ల్లుఁ జని 
మ్మదల డి నొకకకక గుడిని మే్ద్వని యందున్.  

1-343-కంద పదాము 
కాకంబులు వాపోయిెడి;  
ఘూకంబులు నగర్ుఁ బగలు గుండలిు గ్ల్లప్ెన్;  
లోకంబులు విభషిట 
శ్రకీంబులు గతి నశించి శిథలము లయిెాన్.  

1-344-మతేతభ వికీీడతిము 
యవ పద్ాెంకుశ చాప చక ీఝష రేఖ్ాలంకృతంబెైన మా 
ధవు పాదదియ మింక మ్మటెటడు పవితతిింబు నేుఁ డాద్వగా 
నవనీకాంతకు లేదు పో ? మఱి మద్ీయాంగంబు వామాక్ి బా 
హ్ువు లాకంపము నొందుచుండు నిల కే యుగసీరథతుల్ వచుునో?  

1-345-వచనము 
మఱియు మహ్ో తాపదంబులు ప్ెకుకలు పుట ట చునియవి; మురాంతకుని 
వృతాత ంతంబు వినరా" దని, కుంతీసుతాగీజుండు భీమునితో విచార ంచు 
సమయంబున. 
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1-29-యాదవులకుశలంబడుగుట 

1-346-కంద పదాము 
ఖ్ేదమున నిందసిూనుుఁడు 
యాదవపుర నుండి వచిు యగజీుుఁ గని త 
తాపదముల నయనసల్లలో 
తాపదకుుఁడెై పడియిె ద్ీనుభంగ  నరేంద్ాి!  

1-347-కంద పదాము 
పలిటిల్లన యులిముతోుఁ 
దలిడపడుచుని ప్రనితముెనిుఁ గని వ  
ల ిలినగు మొగముతో జను 
ల లిను విన ధర్ెపుతుిుఁ డిటిని పల్లక న్.  

1-348-సీస పదాము 
మాతామహ్ుండెైన మనశూర్ుుఁ డునాిడె? ; 
 మంగళ్మే్ మనమాతులునకు?  
మోదమే్ నలుగుర్ు ముగుర్ు మే్నతతల? ; 
 కానందమే్ వార  యాతెజులకు?  
నకూీర్ కృతవర్ె లాయు ససమే్తులే? ; 
 జీవితుుఁడే యుగసీేనవిభుుఁడు?  
కలాాణయుకుత లే గద సార్ణాదులు;  
 మాధవుతముెలు మానధనులు?  
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1-348.1-తటేగతీి 

నందమే్ మనసతాకనందనునకు?  
భదమేి్ శంబరాసుర్భంజనునకుుఁ?  
గుశలమే్ బాణదనుజేందకిూుఁతుపతికి?  
హ్రి్మే్ పార్థ! ముసల్లకి హ్ల్లకి బల్లకి?  

1-349-వచనము 
మఱియు నంధక యదు భోజ దశ్ార్ి వృషరట  సాతితులు మొదలయిన 
యదువంశ వీర్ులును, హ్ర కుమార్ుల ైన సాంబ సుషేణపమిుఖ్ులును, 
నారాయణానుచర్ుల ైన యుదధవాదులును, గృషణసహ్చర్ుల ైన సునంద 
నంద్ాదులును, సుఖ్ానందులే?" యని, యందఱ నడిగ  ధర్ెజుండు గమీెఱ 
నిటినియిె. 

1-350-సీస పదాము 
వ ైకుంఠవాసుల వడువున న విని;  
 బలమున నానందభర తు లగుచు 
వ ఱవక యాదవ వీర్ులు వర తంతు;  
 ర్మర్ులు గ్లువుండు నటిట  కొలువు 
చవిక  నాకర ించి చర్ణసేవకుల ైన;  
 బంధుమితాిదుల పాదయుగము 
న విడు ద్ొికికంచె నిందపి్ీఠముమీుఁద;  
 వజంిబు జళిప్రంచి వాిలువాని 

1-350.1-తటేగతీి 
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పాిణవలిభ క ంగేలుఁ బాదు సేసర 
యమృతజలములుఁ బో షరంప నలర్ు పార  
జాత మ్మవిుఁడు గ్నివచిు సతాభామ 
కిచెు నటిట  మహాతుెన కిపుడు శుభమ్మ?  

1-351-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అనాి! ఫలు్ న! భకతవతసలుుఁడు, బహి్ెణుాండు, గోవిందుుఁ డా 
పనాినీకశర్ణుాుఁ డమశుుఁడు, జగదాద్ాినుసంధ్ాయి, శ్ర ీ
మనివాాంబుజ పతనిేతుిుఁడు, సుధరాెమధాప్ీఠంబునం 
దునాిుఁడా బలభదుిుఁ గూడి సుఖియిెై యుతాసహియిెై ద్ాిర్కన్?  

1-352-కంద పదాము 
ఆ రామకేశవులకును 
సారామలభకిత నీవు సలుపుదువు గద్ా 
గారాములు సేయుదురా 
పో రాముల బంధు ల లి ప ి దుధ ? జితారీ ! 

1-353-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
మునుిగాీటవిలో వరాహ్మునక ై ముకకంటితోుఁ బో ర్ుచ  ో
సనాిహ్ంబునుఁ గాలకేయుల ననిం జకాకడుచ ుోఁ బాిభవ 
సకనుిండెై చను క్ర్వేందుి పనిక ై గంధర్ుిలం ద్యలుచ ుోఁ 
గనీిర నిడుుఁ ద్ేవు తండి!ి చెపుమా కలాాణమే్ చకిీకిన్?  

1-354-వచనము 
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అద్వయునుం గాక. 

1-355-కంద పదాము 
ఓడతిివో శతుివులకు,  
నాడతిివో సాధు దూషణాలాపములం;  
గూడితివో పర్సతులను,  
వీడితివో మానధనము వీర్ుల నడుమన్;  

1-356-కంద పదాము 
తప్రపతివో యిచెుదనని;  
చెప్రపతివో కపటసాక్ి; చేసరన మే్లుం 
ద్ెప్రపతివో; శర్ణార్ుథ ల 
ర్ప్రపతివో ద్విజులుఁ, బసుల, రోగుల, సతులన్;  

1-357-కంద పదాము 
అడిచితివో భూసుర్ులను;  
గుడిచితివో బాలవృదధగుర్ువులు వ ల్లగా;  
విడిచితివో యాశితీులను;  
ముడిచితివో పర్ుల వితతములు లోభమునన్;  

1-358-వచనము 
అని పల్లకినం గనీిర్ు కర్తలంబునం దుడిచికొనుచు గద్దసిర్ంబున 
మహానిధ్వం గోలుపో యిన ప్ేదచందంబున నిటూట ర్ుపలు నిగ డించుచు నర్ుా నుం 
డని కిటినియిె. 
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1-30-కృషణనిరాాణంబు వినుట 

1-359-కంద పదాము 
మన సార్థవ, మన సచివుడు,  
మన వియాము, మ నసఖ్ుండు, మన భాంధవుుఁడున్,  
మన విభుడు, గుర్ుడు, ద్ేవర్,  
మనలను ద్వగనాడి చనియిె మనుజాధ్ీశ్ా!  

1-360-కంద పదాము 
కంటకులు నృపులుసూడుఁగ,  
మింటం గంప్రంచు యంతిమీనముుఁ గోలన్ 
గ ంటించి మనము వాలుం 
గంటిం జేకొంటి మతని కర్ుణన కాద్ే?  

1-361-కంద పదాము 
దండిననేకులతో నా 
ఖ్ండలుుఁ డెదు ర్యిన గ ల్లచి ఖ్ాండవవనముం 
జండార ుకి నర పంచిన 
గాండమవము నిచెుుఁ జకి ీగలుగుట నధ్వపా!  

1-362-కంద పదాము 
ద్వకుకల రాజుల న లిను 
మకికంచి ధనంబు గ్నుట మయకృతసభ ము 
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న ికుకట జనిము సేయుట 
నికకము హ్ర  మనకు దండ నిల్లచినుఁ గాద్ే?  

1-363-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇభజిద్ీిర్ా! మఖ్ాభిషరకతమగు నీ యిలాి ల్ల ధమిెలిమున్ 
సభలో శ్ాతవిు ల్మడిునన్ ముడువకా చంద్ాిసా దుఃఖింపుఁగా 
నభయం బిచిు పతిిజఞ సేసర భవద్ీయారాతికాంతా శిరో 
జభర్శ్రలీ హ్ర ంపుఁడే విధవల ై సౌభాగాముల్ వీడుఁగన్.  

1-364-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వ ైర్ుల్ గటిటన పుటటముల్ విడువుఁగా, వార ంప నా వలిభుల్ 
రారీవేళ్, నుప్ేక్ష సేయుఁ దగవే, రావే, నివార ంపవే?  
లే ర ేతాితలు కృషణ ! యంచు సభలో ల్మనాంగ  యిెై కుయిాడం 
గార్ుణాంబున భూర వసత రకల్లతంగాుఁ జేయుఁడే ద్ౌిపద్వన్?  

1-365-సీస పదాము 
దురాిసుుఁ డొకనాడు దురోాధనుుఁడు వంపుఁ;  
 బద్వవేల శిషుాలు భకితుఁ గ్లువుఁ 
జనుద్ెంచి మనముుఁ బాంచాల్లయుుఁ గుడిచిన;  
 వ నుక నాహార్ంబు వేుఁడికొనినుఁ 
బెటెటద ననవుడుుఁ బెటటకుని శప్రంతు;  
 ననుచుుఁ ద్యయావగాహ్మున కేుఁగుఁ 
గడవల నని శ్ాకములు ద్ీఱుటుఁ జూచి;  
 పాంచాలపుతిిక పర్ణశ్ాల 
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1-365.1-తటేగతీి 

లోనుఁ దలుఁచిన విచేుసర లోవిలోని 
శిషటశ్ాకానిలవముుఁ బాిశించి తపసర 
కోప ముడిగ ంచి పర పూర్ణకుక్ిుఁ జేసె 
నిటిట  తెై రలోకా సంతర ప యిెందుుఁ గలుఁడు?  

1-366-సీస పదాము 
పంద్వక  ైపో రాడ ఫాలాక్షుుఁ డెవిని;  
 బలమున నా కిచెుుఁ బాశుపతము?  
న విని లావున నిమే్ెన ద్ేవేందుి;  
 ప్ీఠార్థమున నుండ బెంపుుఁ గంటిుఁ?  
గాలకేయ నివాత కవచాద్వద్ెైతుాలుఁ;  
 జంప్రతి న విని సంసెర ంచి?  
గోగహీ్ణము నాుఁడు కుర్ుకులాంభోనిధ్వుఁ;  
 గడచితి న విని కర్ుణుఁ జేసర?  

1-366.1-ఆటవ లద్వ 
కర్ణ సరంధురాజ క్ర్వేంద్ాిదుల 
తలలపాగ ల లిుఁ దడవి తెచిు 
యేి మహాతుె బల్లమి నిచిుతి విర్ట ని 
పుతిి యడుగ బొ మెప తితకలకు?  

1-367-మతేతభ వికీీడతిము 
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గుర్ుభీష్ాెదులు గూడి పనిిన కుర్ుక్ోణీశచకంీబులో 
గుర్ుశకితన్ ర్థయంత యిెై నొగలప్ెైుఁ గూర్ుుండి యా మే్టి నా 
శర్ముల్ వాఱక ముని వార్ల బలోతాసహాయు ర్ుద్య ాగ త 
తపర్తల్ చూడుకల సంహ్ర ంచె నమితోతాసహ్ంబు నా కిచుుచున్.  

1-368-మతేతభ వికీీడతిము 
అసురేందుిం డొనర ంచు కృతాములు పహిిాదుం బవిేశించి గ  
లి సమర్థంబులు గాని క ైవడిుఁ గృపాశితాథ మ గాంగేయ సూ 
ర్ాసుతద్యిణ ధనుర ిముకత బహ్ుద్వవాాసత రపపించంబు నా 
ద్ెసకున్ రాక తొలంగ  మాధవు దయాదృషరటన్ నరేంద్యితతమా!  

1-369-చంపకమాల 

వసుమతి ద్వవాబాణముల వకికలు వాప్ర కొలంకు సేసర, నా 
ర్సములు మాట గాుఁ బఱప్ర ర్థాములన్ ర పు ల లిుఁ జూడ సా 
హ్సమున నీటుఁ బెటిటతి ర్ణావని సైెంధవుుఁ జంపునాుఁడు, నా 
కసుర్విరోధ్వ భదగితి నండయి వచిునుఁ గాద్ె? భూవరా!  

1-370-సీస పదాము 
చెల్లకాుఁడ ర్మెని చీర్ు న నొికవేళ్, ; 
 మనిించు నొకవేళ్ మఱుఁద్వ యనుచు,  
బంధుభావంబునుఁ బాటించు నొకవేళ్, ; 
 ద్ాతయిెై యొకవేళ్ ధనము ల్లచుు,  
మంతిియిెై యొకవేళ్ మంత ిమాద్ేశించు, ; 
 బో ధ్వయిెై యొకవేళ్ బుద్వధ  సెపుప,  
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సార్థా మొనర ంచుుఁ జనవిచిు యొకవేళ్ుఁ, ; 
 గీడీించు నొకవేళ్ గేల్ల సేయు,  

1-370.1-తటేగతీి 

నొకక శయాాసనంబున నుండుుఁ గని 
తండి ిక ైవడిుఁ జేసరన తపుపుఁ గాచు,  
హ్సతములు వటిట ప తుత న నార్గ ంచు 
మనుజవలిభ! మాధవు మఱవ రాదు.  

1-371-కంద పదాము 
విజయ, ధనంజయ, హ్నుమ 
దధవజ, ఫలు్ న, పార్థ, పాండుతనయ, నర్, మహేం 
దజి, మితాిర్ుా న, యంచును 
భుజములు దలకడవ రాకపో కలుఁ జీర్ున్.  

1-372-కంద పదాము 
వార జగంధులు దమలో 
వార ంపుఁగరాని పిే్మ వాదము సేయన్ 
వార జనేతుిుఁడు ననుుఁ దగ 
వార ండికుుఁ బనుపు నలుక వార ంప నృపా!  

1-373-కంద పదాము 
నిచులు లోపల్లకాంతలు 
మచిుకుఁ దనతోడ నాడు మాటలు నాకున్ 
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ముచుటలు సెపుప మ్మలిన 
విచులవిడిుఁ దొ్డలమీుఁద విచేుసర నృపా!  

1-374-చంపకమాల 

అటమటమయిెా నా భజన మంతయు భూవర్! నేుఁడు సూడుమా 
యిట వల  గార్వించు జగద్ీశుుఁడు గృషుణ ుఁడు లేని ప్రమెటం 
బట తర్ ద్ేహ్లోభమునుఁ బాిణములునివి వ ంటుఁబో క నేుఁ 
గటకట! పూర్ిజనెమునుఁ గర్ెము ల టిటవి చేసరనాుఁడనో?  

1-375-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కాంతార్ంబున నొంటి ద్యడుకొని రాుఁగాుఁ జూచి గోవిందు శు 
ద్ాధ ంతసీత రలుఁ బద్ాఱువేల మదరాగాయతుత ల ై తాుఁకి నా 
చెంతన్ బో యలు మూుఁగ  పటిటకొన, నా సీమంతినీ సంఘమున్ 
భాింతిన్ భామిని భంగ  నుంటి విడిప్రంపన్ లేక; ధ్ాతీిశిరా!  

1-376-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ తరేా ర్థవకుండు నా హ్యము లా యసాత ర సనం బా శర్ 
వాితం బనుాలుఁ ద్ొ లి్ల జంపును దుద్వన్ వార్థంబు ల ైపో యిె మ 
చేుతోధ్ీశుుఁడు చకి ీలేమి భసరతక్ిపాత జా మాయావి మా 
యాతంతోిషర్భూమిబీజముల మరాాదన్ నిమ్ేషంబునన్.  

1-377-మతేతభ వికీీడతిము 
యదువీర్ుల్ మునినాథుశ్ాపమునుఁ గాలాధ్ీనుల ై, యందఱున్ 
మద్వరాపాన వివర్ధమాన మదసమెరోా గ ీరోష్ాంధుల ై 
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కదనంబుల్ దమలోన ముషరటహ్తులం గావించి నీఱెైర  న 
షటదశం జికికర  నలుి రేవు ర్చటన్ సర్ింసహావలిభా!  

1-378-కంద పదాము 
భూతములవలన న పుపడు 
భూతములకు జనె మర్ణ పో షణములు ని 
రీణతములు సేయుచుండును 
భూతమయుం డమశిర్ుండు భూతశర్ణాా!  

1-379-కంద పదాము 
బలములు గల మీనంబులు 
బలవిర్హితమీనములను భక్ించు కియీన్ 
బలవంతు లయిన యదువులు 
బలర్హితులుఁ జంప్ర ర్హితభావముల నృపా!  

1-380-మతేతభ వికీీడతిము 
బలహమనాంగులకున్ బలాధ్వకులకుం బతిార థ భావోదామం 
బులు గల్లపంచి, వినాశమున్ న ఱప్ర, యిా భూభార్ముం బాప్ర, ని 
శులబుద్వధం గృతకార్ుాుఁడెై చనియిె; నా సరేిశిర్ుం డచుాతుం 
డలఘుం డేమని చెపుపదున్ భగవద్ాయతతంబు పృథీిశిరా!  

1-31-పాండవుల మహాపసిాథ నంబు 

1-381-వచనము 
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మఱియు ద్ేశకాలార్థయుకతంబులు, నంతఃకర్ణ సంతాప శమనంబులునయిన 
హ్ర వచనంబులం దలంచి, చితతంబు పరాయతతంబయియునిద్వ;" అని 
యనికుం జ ప్రప నిర్ుతతర్ుండెై, నిర్ంతర్ హ్ర చర్ణార్విందచింతామలబుధ్వయిెై, 
శ్లకంబు వర ాంచి, సద్ా ధ్ాాన భకితవిశ్ేషంబులం గామకోీధ్ాదుల జయించి, తొలి్ల 
తన కుభయసేనా మధాంబున నచుాతుం డానతిచిున గీతలు దలంచి, కాలకర్ె 
భోగాభినివేశంబులచేత నావృతంబయిన విజాఞ నంబుుఁ గీమెఱ 
నధ్వగమించి,హేతుమద్ాావంబున శ్లకహేతు వహ్ంకార్ మమకారాతెకంబయిన 
ద్ెైితభమిం బనియును, ద్ెైితభమింబునకుుఁ గార్ణంబుద్ేహ్ం బనియును, 
ద్ేహ్ంబునకు బీజంబు ల్లంగంబనియును,ల్లంగంబునకు మూలంబు గుణంబు 
లనియును, గుణంబులకు నిద్ానంబు పకిృతియనియును, "బహిాెహ్" 
మనియిెడు జాఞ నంబున ల్మనయిెై పకిృతి లేకుండుననియు, పకిృతి యడంగుటయ 
న ైర్ు్ ణాంబనియును న ైర్ు్ ణాంబువలన గార్ాల్లంగ నాశం బనియును, 
గార్ాల్లంగనాశంబున నసంభవంబగు పకిృతింబాసర, కమీెఱ సూథ లశరీర్ 
పాిపుత ండుగాక పుర్ుషుండు సమాగోాగంబున నుండు ననియును నిశుయించి 
యర్ుా నుండు విర్కుత ండెై యూర్కుండ;ె ధర్ెజుండు భగవద్ీయమార్్ంబు ద్ెల్లసర 
యాదవుల నాశంబు విని నార్దువచనంబులం దలంచి నిశులచితుత ండెై 
సిర్్మార్్గమనంబునకుయతింబు సేయు చుండె నా సమయంబున. 

1-382-కంద పదాము 
యదువుల నాశము మాధవు 
పదవియు విని కుంతి విమలభకితన్ భగవ 
తపదచింతాతతపర్యిెై 
ముదమున సంసార్మార్్మునకుం బాసెన్.  
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1-383-వచనము 
ఇట ి  కంటకంబునం గంటకోనూెలనంబు సేసర కంటకంబులు ర ంటినిపర హ్ర ంచు 
వినాిణి తెఱంగున యాదవ ర్ూప శరీర్ంబునం జేసరయిాశిర్ుండు లోక కంటక 
శరీర్ంబులు సంహ్ర ంచి నిజ శరీర్ంబువిడిచె; సంహార్ంబునకు నిజ శరీర్ పర్ 
శరీర్ంబులు ర ండు నీశిర్ునకు సమంబులు, నిజర్ూపంబున మ్మలంగుచు 
ర్ూపాంతర్ంబులు ధర యించి కమీెఱ నంతరాధ నంబు నొందు నట ని క ైవడి ల్మలా 
పరాయణుండెైన నారాయణుండు, మీన కూరాెద్వ ర్ూపంబులుధర యించుుఁ 
బర హ్ర ంచు" నని చెప్రప మఱియు నిటినియిె. 

1-384-కంద పదాము 
ఏ ద్వనమున వ ైకుంఠుుఁడు 
మే్ద్వనిప్ెైుఁ ద్ాల్లునటిట మే్ను విడిచినాుఁ 
డా ద్వనమున నశుభపతిి 
పాదక మగు కల్లయుగంబు పాిపతం బయిెాన్.  

1-385-సీస పదాము 
కల్లవర్తనంబునుఁ గ్ీర్ాహింసాసతా;  
 దంభక్టిలాాదాధర్ె చయము 
పుర్ముల గృహ్ముల భూములుఁ దమలోనుఁ;  
 గలుగుట దలపో సర కర పుర్మున 
మనుమని రాజవ ై మను మని దీ్వించి;  
 సరంధుతోయకణాభిషరకుత ుఁ జేసర 
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యనిర్ుదధనందనుండెైన వజిునిుఁ ద్ెచిు;  
 మధుర్ుఁ బటటము గటిట మమతుఁ బాసర 

1-385.1-ఆటవ లద్వ 
కర్ుల హ్ర్ుల భట లుఁ గంకణాద్వకముల 
మంతిిజనుల బుధుల మానవతుల 
నఖిల మయిన ధనము నభిమనుాసుతునకు 
నపపగ ంచి బుద్వధ  నాశయీించి.  

1-386-వచనము 
విర్కుత ండెైన ధర్ెనందనుండు పాిజాపతాం బనియిెడి యిషరట ుఁ గావించి యగుిల 
నాతాెరోహ్ణంబు సేసర నిర్హ్ంకార్ుండును నిరా్ళితాశే్ష బంధనుండును న ై సక 
లేంద్వయింబుల మానసంబున నడంచి పాిణాధ్ీనవృతిత  యగు మానసంబును 
బాిణమందును, బాిణము నపానమందును, నుతసర్్సహితం బయిన 
యపానము మృతుావునందును, మృతుావును పంచభూతంబులకు న ైకాంబెైన 
ద్ేహ్ంబు నందును, ద్ేహ్ము గుణతయింబు నందును, గుణతయింబు నవిదా 
యందును, సరాిరోపహేతువగు నవిదాను జీవుని యందును, జీవుండయిన 
తనుి నవాయం బయిన బిహ్ె మందును, లయింపంజేసర బహిర్ంతర్ంగ 
వాాపార్ంబులు విడిచి, నార్ చీర్లు ధర యించి, మౌనియు నిరాహార్ుండును 
ముకతకేశుండునున ై యునెతత  ప్రశ్ాచ బధ్వర్ జడుల చందంబున 
నిర్ప్ేక్షకతింబున. 

1-387-కంద పదాము 
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చితతంబున బహి్ెము నా 
వృతతముుఁ గావించుకొనుచు విజాఞ నధనా 
యతుత లు దొ్లి్ల వ లంగ డి  
యుతతర్ద్వశ కేుఁగ  నిర్ెలోద్య ాగమునన్.  

1-388-సీస పదాము 
అంత నాతని తముె లనిలపుతాిదులు;  
 గల్లరాకచేుఁ బాపకర్ుె లగుచుుఁ 
జర యించు పజిల సంచార్ంబు ల్మక్ించి;  
 యఖిల ధర్ెంబుల నాచర ంచి 
వ ైకుంఠ చర్ణాబా వర తత హ్ృదయుల ై;  
 తదాకితనిర్ెలతిమును జ ంద్వ 
విషయయుకుత లకుుఁ బవిేశింపుఁగా రాక;  
 నిర్ూధ తకలెష నిపుణమతులు 

1-388.1-తటేగతీి 

బహ్ుళ్విజాఞ నద్ావాగ ి భసరతకర్ుె 
ల ైన యిేకాంతులకు లక్షామ్మై వ లుంగు 
ముఖ్ానారాయణసాథ నమునకుుఁ జనిర  
విగతర్జమ్మైన యాతెల విపమిుఖ్ా!  

1-389-వచనము 
అంత విదుర్ుండు పభిాసతీర్థంబున హ్ర యందు జితతంబు సేర ు, శరీర్ంబు విడిచి, 
ప్రతృవర్్ంబుతోడ దండధర్ుం డగుటం జేసర నిజాధ్వకార్సాథ నంబునకుం జనియిె; 
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దుిపదరాజపుతిియుుఁ బతులవలన నుప్ేక్ితయిెై జగతపతియిెైన వాసుద్ేవు 
నందుుఁ జితతంబు సేర ు తతపదంబు సేర  నిట ి . 

1-390-కంద పదాము 
పాండవకృషుణ ల యానము,  
పాండుర్మతి న విుఁడెైనుఁ బల్లకిన వినిన్ 
ఖ్ండితభవుుఁడె ైహ్ర ద్ా 
సుండె ైక ైవలాపదము స చుు నరేంద్ాి!  

1-32-పరీక్తిుత  ద్వగ ిజయయాతి 

1-391-వచనము 
అంత నటం బరీక్ితుకమార్ుండు జాతకర్ెవిదుల ైన పె్దాలు సెప్రపన చందంబున 
భూసురోతతమ శిక్ావశంబున మహాభాగవత శే్ఖ్ర్ుండెై ధర్ణీపాలనంబు సేయుచు 
నుతతర్ుని పుతిిక నిరావతి యనుమతతకాశినిం బెండిి  యయి, జనమే్జయ 
పమిుఖ్ుల ైన నలువుర్ు గ్డుకుల నుతాపద్వంచి, గంగాపుల్లనతలంబునుఁ 
గృపాచార్ుాండుగుర్ుతింబు సేయ యాగభాగంబులకు వచిున ద్ేవతల 
నీక్ించుచు భూర దక్ిణంబులుగా మూుఁడశిమే్ధంబు లాచర ంచి 
ద్వగ ిజయకాలంబున గోమిథునంబుుఁ దనుి శూదుిండును రాజ 
చిహ్ిముద్వతిుండును నగు కల్లం బటిట నిగహీించ"ె అని చెప్రపన, శ్ౌనకుండు 
పౌరాణికున కిటినియిె. 

1-392-కంద పదాము 
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భూవర్ర్ూపుుఁడు శూదుిుఁడు 
గోవుం ద్ా నేల తన ిుఁ గోర  పరీక్ి 
దూావర్ుుఁడు ద్వశల గ లుచుచు 
నే విధ్వుఁ గల్ల నిగహీించె న ఱిుఁగ ంపుఁ గద్.ే  

1-393-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్వింద్ాక్ష పద్ార్వింద మకర్ంద్ాసకుత ల ై యుని స 
తుపర్ుషశ్ేషీుఠ ల వృతతముల్ వినక దుర్ుబద్వాన్ విలంఘి్ంచి, దు 
ర్ిర్వారాత కథనపపించములు గర్ణపాిపతముల్ సేసర, వా 
సర్ముల్ వార్థతుఁ ద్యచుచుండుఁ జన ద్ీ సంసార్మోహ్ంబునన్.  

1-394-సీస పదాము 
మనుట నితాము గాదు మర్ణంబు నిజ మని;  
 యెిఱిుఁగ  మోక్షసరథతి నిచుగ ంచు 
నలాపయువు లగు మా కనాదురా్న చర ;  
 తమిులోల్లుఁ గర్ణర్ంధమిులుఁ బెటిట 
బంగార్ు వంటి యిా బతిిక డు కాలంబుుఁ;  
 బో నాడుఁ గానేల పుణాచర త!  
మాధవపదపదె మకర్ందపానంబు;  
 సేయింపవే యిేము సేయునటిట  

1-394.1-ఆటవ లద్వ 
సతయిాగమునకు సనుెనీందుిలు సీర్ 
వాుఁడె దండధర్ుుఁడు వచెుుఁ జూడు 
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చంపుఁ డొకనిన ైన జని మయిెాడుద్ాక,  
వినుచు నుండుుఁ దగ ల్ల విషుణ కథలు.  

1-395-కంద పదాము 
మందునకు మందబుద్వధకి 
మంద్ాయువునకు నిర్ర్థమార్ు్ నకును గో 
విందచర్ణార్వింద మ 
ర్ందము గ్నుఁ ద్ెఱప్ర లేదు రాతిింద్వవముల్.  

1-396-వచనము 
అని శ్ౌనకుండు వల్లకిన సూతుం డిటినియిెుఁ "బరీక్ినిరేందుిండు 
నిజవాహినీసంద్యహ్ సుర్క్తింబగు కుర్ుజంగాలద్ేశంబునం గల్ల పవిేశంబు 
నాకర ణంచి, యుదధకుతూహ్లత నంగీకర ంచి, యొకకనాుఁడు సములాి సంబున 
బాణాసనంబు గ ైకొని, నీల నీర్ద నిభ తుర్ంగ నివహ్ యోజితంబును, ఫల్లత 
మనోర్థంబును న ైన ర్థంబు నారోహ్ణంబు సేసర, మృగేంద ిధిజంబు వ లుుఁగ 
ర్థ కర  తుర్ంగమ సుభట సంఘటితంబగు వాహినీచకీంబు నిర్ికంీబుగం 
గ్లువ, ద్వగ ిజయార్థంబు వ డల్ల పూర్ి దక్ిణ పశిుమోతతర్ సముద ిలగింబు 
లయినయిలావృత ర్మాక హిర్ణెయ హ్ర వరి్ కింపుర్ుష భద్ాిశి కేతుమాల 
భార్తవరి్ంబులు నుతతర్కుర్ు ద్ేశంబులును జయించి,పుషకల ధన 
పది్ానపూర ికలగు సపర్ాల నభార ుతుండెై తతతద్ేాశవాసు ల్లచిున కానుకలు 
గ ైకొనుచు, మంగళ్ పాఠక సంఘాత జేగీయమాన పూర్ిరాజవృతాత ంతంబు 
లాకర ణంచుచుుఁ బాఠకపఠ త పదాంబుల వలనం బాండవులకు భకతవతసలుండెై 
పుండరీకాక్షుం డాచర ంచిన సార్థా సఖ్ా సాచివా సభాపతితి వీరాసనతి 
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దూతభావాద్వకర్ెంబులు నశితాథ మాసత ర తేజంబు వలనుఁ దనుి ర్క్ించుటయు 
యాదవ పాండవు లందల్ల సేిహానుబంధంబును, వార్లకుుఁ గల్లగ న భగవదాకిత 
విశ్ేషంబును విని, విశింభర్ుని భకత వాతసలాంబునకు నాశుర్ాంబు నొందుచు, 
వంద్వబృందంబులకు నెహార్ాంబులగు హారాంబరాభర్ణాద్వ సంద్యహ్ంబుల 
నొసంగుచుుఁ బదెనాభ పాద పదెభజనపర్తంత ిపవిత ిమానసుండెై యుండె; 
నయిెాడ వృషభర్ూపంబున నేక పాదంబున సంచర ంచు ధర్ెద్ేవుండు దన 
సమీపంబున లేుఁగలేని లేుఁగటికుఱిి  చందంబున హ్తపభియిెై 
నేతంిబులసల్లలంబులు గుర యుచు గోర్ూపయిెై యుని ధ్ాతిి కిటినియిె. 

1-33-గోవృషభ సంవాదంబు 

1-397-మతేతభ వికీీడతిము 
నయనాంభఃకణజాల మే్ల విడువన్ నా తలి్ల నీ మే్ను సా 
మయమ్మై యునిద్వ; మోము వాడినద్వ; నీ మనిించు చుటాట లకున్ 
భయదుఃఖ్ంబులు న ందు వొందవు గద్ా? బంధ్వంచి శూదుిల్ పద 
తయిహమనన్ ననుుఁ బటటవతుత ర్నియో, తాపంబు నీ కేటికిన్.  

1-398-సీస పదాము 
మఖ్ములు లేమి నమర్ుత యల కిటమీుఁద;  
 మఖ్భాగములు లేక మాను ననియొ?  
ర్మణులు ర్మణుల ర్క్ింప ర్నియొ? పు;  
 తుిలుఁ దలి్లదండుిలు పోి వర్నియొ?  
భార్తి గుజనులుఁ బాిప్రంచుననియొ? స;  
 ద్విపుు లు నృపుల సేవింతు ర్నియొ?  
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కుల్లశహ్సుత ుఁడు వాన గుర యింపకుండుఁగుఁ;  
 బజిలు దుఃఖ్ంబులుఁ బడుదుర్నియొ?  

1-398.1-ఆటవ లద్వ 
హమనవంశ జాతు లేల దర్నియొ? రా 
జాములు పాడిగల్లగ  జర్ుగవనియొ?  
మనుజు లని పాన మ్మైథున శయ నాస 
నాద్వ కర్ెసకుత  లగుదు ర్నియొ?  

1-399-మతేతభ వికీీడతిము 
జననీ! నీ భర్మ్మలి డించుటకున ై చకాీయుధుం డినిి హా 
యనముల్ ద్ాను నరాకృతిన్ మ్మలుఁగ  నితాానందముం జేసర పో  
యిన నే నింక ననాథ న ైతిుఁ గుజనుం డెవాిుఁడు శ్ాసరంచునో?  
ప్ెను దుఃఖ్ంబులుఁ నేమి ప ందు ననియో? భీతిలి్ల చింతించుటల్.  

1-400-కంద పదాము 
ద్ెపపర్ మగు కాలముచే 
న పుపడు ద్ేవతల క లి నిషటం బగు నీ 
యొప్రపదముుఁ గృషుణ ుఁ డర గ నుఁ 
దప్ెపుఁ గద్ా! తలి్ల! నీవు తలిడపడుఁగన్.  

1-401-వచనము 
అనిన భూద్ేవి యిటినియిె. 

1-402-కంద పదాము 
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ఈ లోకంబునుఁ బూర్ిము 
నాలుగు పాదముల నీవు నడతుుఁవు నేుఁ డా 
శ్రలీలనేశుుఁడు లేమిని 
గాలముచే నీకు నొంటి కాలయిెాుఁ గద్!ే  

1-403-వచనము 
మఱియు సతా శ్ౌచ దయా క్ాంతులును, ద్ాాగ సంతోష్ారా్వంబు లును, శమ 
దమ తపంబులును, సమతింబును, పరాపరాధ సహ్నంబును, లాభంబు గల 
యిెడ నుద్ాశ్రనుండెై యుండుటయును,శ్ాసత రవిచార్ంబును, జాఞ న విర్కుత లును, 
న ైశిర్ా శ్ౌర్ా పభిా దక్షతింబులును, సెృతియును, సాితంతయింబును, గ్శల 
కాంతి ధ్ెైర్ా మారా్వ పతిి భాతిశయ పశియీ శ్రలంబులును, జాఞ నేంద్వయి 
కరేెంద్వయిమనోబలంబులును, సౌభాగా గాంభీర్ా సైెథర్ాంబులును, శదీ్ాా  కీర తమా 
నగరాిభావంబులును, ననియిెడి ముపపద్వతొమిెద్వ గుణంబులు నవియునుం 
గాక బహి్ెణాతా శర్ణాతాద్వ మహాగుణ సమూహ్ంబును శ్రకీృషణద్ేవుని యందు 
వర తలుి ం గావున. 

1-404-కంద పదాము 
గణనాతీతము లగు స 
దు్ ణములు గల చకి ీసనిన ఘోర్కల్లప్ేి 
ర్ణమునుఁ బాప సమూహ్ 
వణి యుతు లగు జనులుఁ జూచి వగచెదుఁ దండమ!ి  

1-405-కంద పదాము 



137 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ద్ేవతలకు ఋషులకుుఁ బితృ 
ద్ేవతలకు నాకు నీకు ధ్ీర్ులకును నా 
నావరాణ శమీములకును 
గోవులకును బాధ యనుచుుఁ గుంద్ెద ననఘా!  

1-406-సీస పదాము 
బహిాెదు ల విని భదకిటాక్ష వీ;  
 క్షణము వాంఛింతుర్ు సతతపములుఁ 
గమలాలయము మాని కమల యిెవిని పాద;  
 కమలంబు సేవించుుఁ గ్తుకమునుఁ 
బర్మ యోగీందుిలు భవాచితతములందు;  
 నిలుపుదు ర విని నియతితోడ 
వేదంబుల విని విమలచార తమిుల్;  
 వినుతింపుఁగా లేక వ గడువడియి ె

1-406.1-ఆటవ లద్వ 
నటిట వాసుద్ేవు నబా వ జాింకుశ 
చక ీమీన శంఖ్ చాప కేతు 
చిహిితంబుల ైన శ్రచీర్ణము ల్లంక 
సో ుఁక వనుచు వగపు సో ుఁక నయా!  

1-407-కంద పదాము 
హ్ర పాదంబులు సో ుఁక డి 
సరర కతమున నఖిల భువన సేవాతిముతో 
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సరథర్ న ైతి నినిి ద్వనములు 
హ్ర  నా గర్ింబు మానిు యర గ  మహాతాె!  

1-408-కంద పదాము 
ల్మలాకార్ము ద్ాల ును  
శ్రలీలనేశుండు ఖ్లుల శిక్ించి భవో 
నూెలనము సేయుకొఱకును 
నాలుగు పాదముల నినుి నడిప్రంచుటకున్ 

1-409-ఉతపలమాల 

ఆ మధరోకుత  లా నయము లా దర్హాసము లా దయార్సం 
బా ముర పంబు లా తగవు లా గమనకియీ లా మనోహ్ర్ 
ప్ేిమకరావలోకనము ప్ీితిుఁ గనుంగ్నలేమి మాధవుం 
గామినులేల? నిరా్ళితకర్ుెలు యోగులుుఁ బాయనేర్ుత రే?  

1-410-కంద పదాము 
మ్మలిన నాప్ెై యాదవ 
వలిభుుఁ డడుగ డుఁగ మోహ్వశన ై నేర్ం 
జిలిగ రోమాంచము కియీ 
మొలిముల ై మొలచు ససాములు మార్్ములన్.  

1-411-వచనము 
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అని యిట ి  పూర్ివాహినియిెైన సర్సితీతీర్ంబున ధర్ెద్ేవుండును భూమియు 
వృషధ్ేనుర్ూపంబుల భాషరంప రాజర ి యైెిన పరీక్ిదూావర్ుండు డగ్ఱియిె; నా 
సమయంబున. 

1-412-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
క ైలాసాచలసనిిభంబగు మహాగంభీర్గోరాజముం 
గాలకోీధుుఁడు దండహ్సుత ుఁడు నృపాకార్ుండు కూీర్ుండు జం 
ఘాలుం డొకకుఁడు శూదుిుఁ డాసుర్గతిం గార్ుణానిర్ుెకుత ుఁడెై 
నేలం గూలుఁగుఁ దన ిుఁ బంచితలుఁగా నిరాాతపాద్ాహ్తిన్.  

1-413-వచనము 
మఱియును. 

1-414-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆలోలాంగక నశీు తోయ కణ జాలాక్ిన్ మహాంభార్వన్ 
బాలార్ూఢ తృణావళీకబళ్లోభవాాపత  జిహాిగ ీనాం 
ద్యళ్సాింతనజీవవతస నుదయదుా ఃఖ్ానిితన్ ఘర్ెకీ 
లాలాపూర్ణశరీర్ నా మొదవు నులింఘి్ంచి తన ిన్ వడిన్.  

1-34-కల్లనిగహీ్ంబు 

1-415-వచనము 
ఇటాి ధ్ేను వృషభంబుల ర ంటిం గంటకుండెై తనుిచుని రాజలక్షణ 
ముద్వతిుండయిన శూదుినిం జూచి సువర్ణ పర కర్సాందనార్ూఢుం డగు 



140 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నభిమనుానందనుండు గోదండంబు సగుణంబు సేసర మే్ఘగంభీర్ర్వంబు లగు 
వచనంబుల నిటినియిె. 

1-416-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నినుిం గ్ముెలుఁ జిమ్మెనో? కద్వసెనో? నిరీాతివ ై గోవులం 
దనిం గార్ణ మే్మి? మదుాజసనాథక్ోణి నే వేళ్లం 
దునేి ర్ంబులు సేయ రా; ద్ెఱుుఁగవా? ధూర్తతిమున్ భూమిభృ 
తసనాిహ్ంబు నొనర ు ద్ెవిుఁడవు? నిన్ శ్ాసరంచెదన్ దుర్ెతీ!  

1-417-కంద పదాము 
గాండమవియుుఁ జకియీు భూ 
మండల్లుఁ బెడుఁబాసర చనిన మదమతుత ుఁడవ ై 
దండంిపుఁ దగనివార్ల 
దండంిచెదు నీవ తగుదు దండనమునకున్.  

1-418-వచనము 
అని వృషభంబు నుద్ేాశించి యిటినియిె. 

1-419-మతేతభ వికీీడతిము 
కుర్ుధ్ాతీిశిర్ బాహ్ు వప ియుగళీ గుపతక్షమా మండల్లం 
బర కింపన్ భవద్ీయ నేత ిజనితాంభశ్ేణీిుఁ దకకన్ జనుల్ 
ద్ొర్ుఁగం జేయ ర్ధర్ె సంజనిత జంతుశ్ేణీిబాషపంబులన్ 
గుర్ుశకితన్ విదళింతుుఁ జూడు మితనిన్ గోమూర తద్ేవోతతమా!  

1-420-కంద పదాము 
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జాల్లుఁ బడ నేల? నా శర్ 
జాలంబుల పాలు సేసర చంప్ెద వీనిన్ 
భూలోకంబున నిపుడ ే
నాలుగు పాదముల నినుి నడిప్రంతుుఁ జుమీ.  

1-421-ఉతపలమాల 

వాచవియిెైన గడిా ుఁ ద్వని వాహిను లందు జలంబు ద్ాివుఁగా 
నీ చర్ణంబు ల విుఁ డిట  నిరా్ళితంబుగుఁ జేసె వాుఁడు ద్ా 
ఖ్ేచర్ుుఁడెైన, వాని మణి కీల్లత భూషణ యుకత బాహ్ులన్ 
వేచని తుించివ ైతు వినువీథవకి నేగ న నేల డాుఁగ నన్.  

1-422-వచనము 
అని మఱియు గోర్ూప యయిన భూద్ేవితో నిటినియిె. 

1-423-చంపకమాల 

అగణితవ ైభవుం డగు మురాంతకుుఁ డకకట పోయిె నంచు న  
విగలుఁ గృశించి నేతిముల వార కణంబులు ద్ేకు మమె! లో 
బెగడకు మమె! మద్విశిఖ్బృందములన్ వృషలున్ వధ్వంతు నా  
మగుఁటిమిుఁ జూడ వమె! వ ఱ మానుఁ గదమె! శుభపది్ాయినీ!  

1-424-కంద పదాము 
సాధువులగు జంతువులకు 
బాధలు గావించు ఖ్లుల భంజింపని రా 
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జాధము నాయుసిర్్ 
శ్రధీనములు వీటిుఁబో వు సరదధము తలి్మ!  

1-425-కంద పదాము 
దుషటజననిగహీ్ంబును 
శిషటజనానుగహీ్ంబుుఁ జేయుఁగ నృపులన్ 
సషిట విధ్వంచెుఁ బురాణ 
దషిటలు సెపుపదుర్ు పర్మధర్ెము సాధ్ీి!  

1-426-వచనము 
అనిన ధర్ెనందనపౌతుినకు వృషభమూర త నుని ధర్ెద్ేవుం డిటినియిె. 

1-427-ఉతపలమాల 

కూీర్ులుఁ జంప్ర సాధువులకున్ విజయం బొ నర ంచు నటిట  యా 
పౌర్వవంశజాతుుఁడవు భాగాసమే్తుుఁడ వౌదు తొలి్ల మీ 
వా ర ట వంటివా ర్గుట వార జనేతుిుఁడు మ్మచిు ద్ౌతాసం 
చార్ము సేసెుఁ గాద్ె నృపసతతమ! భకితలతానిబదుధ ుఁడెై.  

1-428-వచనము 
నరేంద్ాి! యిేము పాిణులకు దుఃఖ్హేతువులము గాము; మా వలన దుఃఖ్ంబు 
నొంద్ెడు పుర్ుషుండు లేడు; వాద్వ వాకా భేదంబుల యోగీశిర్ులు మోహితుల ై 
భేదంబు నాచాేద్వంచి, తమకు నాతె సుఖ్దుఃఖ్ంబుల నిచుు పభిు వని 
చెపుపదుర్ు; ద్ెైవజుఞ లు గహీ్ద్ేవతాదులకుుఁ బభిుతింబు సంపాద్వంతుర్ు; 
మీమాంసకులు గర్ెంబునకుం బాిభవంబుం బకిటింతుర్ు; లోకాయతికులు 
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సిభావంబునకుుఁ బభిుతింబు సంపాద్వంతుర్ు; ఇంద్ెవిర కిని సుఖ్దుఃఖ్ 
పది్ానంబు సేయ విభుతింబు లేదు; పర్ుల వలన దుఃఖ్ంబువచిున నధర్ెంబు 
పర్ులు సేసర ర్ని విచార ంప వలదు; తర కంపను నిరేాశింపను రాని 
పర్మే్శిర్ునివలన సర్ింబు నగుచుండు" ననిన ధర్ెద్ేవునికి 
ధర్ెనందనపౌతుిం డిటినియిె. 

1-429-ఆటవ లద్వ 
ధర్ెమూర తవయా ధర్ెజఞ! వృషర్ూప!  
పర్మధర్ె మీవు పలుకు తోివ 
పాపకర్ుె చేయు పాపంబు సూచింపుఁ 
బాపకర్ుెుఁ డేుఁగు పథము వచుు.  

1-430-వచనము 
మఱియు ద్ేవమాయవలన భూతంబుల వాజాెనసంబులకు వధాఘాతుక 
లక్షణం బగు వృతిత  సులభంబునం ద్ెల్లయ రాదు; నీవుధర్ెద్ేవతవు; 
కృతయుగంబునం దపశ్ౌశచదయాసతాంబు లనునాలుగు నీకు బాదంబు లని 
చెపుపదుర్ు; తేతిాయుగంబునుఁ బూరోికత పాదచతుషకంబు నం ద్ొకక పాదంబు 
క్మణం బయిెా; ద్ాిపర్ంబునం పాద దియంబు నశించెం గల్లయుగం బందు 
నివిడువుననిపుపడు నీకుుఁ బాదతయింబు భగిం బయిెా నవశిషటంబగు, 
భవద్ీయ చతుర్థ పాదంబున ధర్ెంబు గలాంతంబున నిగహీింప 
గమకించుచునియద్వ విను మద్వయునుం గాక.  

1-431-మతేతభ వికీీడతిము 
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భర్ముం బాప్ర ర్మావిభుండు గర్ుణం బాదంబులం ద్ొకకుఁగా 
సరథర్యిెై వేడుక నింతకాలము సుఖ్శ్రీ నొంద్ె భూద్ేవి త 
చుర్ణసపర్శము లేమి శూదకిులజుల్ శ్ాసరంతు ర్ంచున్ నిర్ం 
తర్శ్లకంబున నీర్ు గనుిల నిడెన్ ధర్ెజఞ! వీక్ించితే.  

1-432-వచనము 
అని యిట  ధర్ణీధర్ెద్ేవతల బుజాగ ంచి, మహార్థుండయిన విజయపౌతుిండు 
కొీకాకర్ు మ్మఱుంగు చకకదనంబుుఁ ధ్వకకర ంచి ద్వకుకలకు వ కకసంబయిన 
యడిదంబు బెడిదంబుగ జడిప్రంచి పాపహేతు వయిన కల్లని ర్ూపుమాప 
నుద్య ాగ ంచిన, వాుఁడు రాజర్ూపంబు విడనాడి వాడిన మొగంబుతోడ 
భయవిహ్ిలుండెై హ్సతంబులు సాుఁచి తతాపదమూల వినాసతమసతకుండెై 
పణిామంబు సేసర. 

1-433-కంద పదాము 
కంప్రంచె ద్ేహ్ మ్మలిం 
జంపకు మో! రాజతిలక! శర్ణాగతు ర్ 
క్ింపు మని, తనకు మొొకికనుఁ 
జంపక కల్లుఁ జూచి నగచు జనపతి పలుకున్.  

1-434-కంద పదాము 
అర్ుా నకీర తసమే్తుం 
డర్ుా నపౌతుిండు భయర్ సావృత జనులన్ 
నిర ాతులుఁ జంప నొలిడు 
దురా్నభావంబు విడిచి తొలుఁగు దురాతాె!  
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1-435-వచనము 
నీవు పాపబంధుడవు మద్ీయబాహ్ుపాల్లతం బయిన మహమమండలంబున 
నిలువ వలవదు; రాజద్ేహ్ంబునందు వర తంచు నినుినసతా లోభ చౌర్ా ద్ౌరా్నా 
దురాచార్ మాయాకలహ్ కపట కలుష్ాలక్ాెయద్వ ధరేెతర్ సమూహ్ంబు 
లాశయీించు; సతాధర్ెంబులకు నివాసం బగు బహిాెవర్త దే్శంబున యజఞ విసాత ర్ 
నిపుణు లయినవార్ు యజేఞశిర్ుండయిన హ్ర ం గూర ు యాగంబు 
సేయుచునివార్ు, యజించు వార్లకు సుఖ్పది్ాయనంబు సేయుచు, 
సకలభూతాంతరాామి యైెి భగవంతుడయిన హ్ర  జంగమ సాథ వర్ంబులకు 
నంతర్ంగ బహిర్ంగముల సంచర ంచు వాయువు చందంబున నాతెర్ూపంబు 
మనోర్థంబు నిచుుం; గావున, నీ విందుండ వలవ దనుచు దండహ్సుత ం 
డయిన జముని క ైవడి మండలాగంీబు సాుఁచిన రాజవర్ుానకుం గల్ల యిటినియిె. 

1-436-కంద పదాము 
జగద్ీశిర్! నీ యడిదము 
ధగధగ తపభిలతోడుఁ దఱచగ మ్మఱయన్ 
బెగడెం జితతము గుండెలు 
వగ ల డి నిుఁక న ందుుఁ జొతుత  భావింపుఁ గద్ే.  

1-35-ధర్ణధీర్ెద్వేతలుదధర్ణంబు 

1-437-వచనము 
"నరేంద్ాి! నినుి నారోప్రతశర్శరాసను సర్ిపది్ేశంబు లందును 
విలోకించుచునివాడ; నే న కకడ నుండుదు నానతిమె" నిన, రాజనాశే్ఖ్ర్ుండు 
పాిణవధ సీత ర దూాత పానంబు లనియిెడు నాలుగు సాథ నంబుల నిచిు, మఱియు 
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నడిగ న సువర్ణ మూలం బగు నసతా మదకామ హింసా వ ైర్ము లనియిెడు 
పంచపది్ేశంబుల నొసంగ  యితర్సథలంబుల సపృశియింపకుండ నియమించ;ె నిట ి  
కల్లనిగహీ్ంబుసేసర హమనంబు లయిన తప శ్ౌశచ దయ లనియెిడి 
మూుఁడుపాదంబులు వృషభమూర త యయిన ధర్ెద్ేవుని కిచిు విశింభర్కు 
నిర్ార్ం బయిన సంతోషంబు సంపాద్వంచి. 

1-438-కంద పదాము 
గజనామధ్ేయపుర్మున 
గజర పుప్ీఠమున ఘనుుఁడు గల్లదమనుం డ 
గ్జవ ైర పరాకమీుుఁ డెై 
గజిబిజి లేకుండుఁ ద్ాల ుుఁ గ్ర్వలక్ిెన్.  

1-439-వచనము 
ఇట ి  కృషుణ ని యనుగహీ్ంబున నశితాథ మ బాణపావకంబు వలన బతిికి; 
వృషభమూర త యయిన ధర్ెద్ేవతకు నభయం బిచిున పరీక్ినిరేందుిండు 
బాిహ్ెణశ్ాపపాిపత  తక్షకాహిభయంబు వలనుఁ బాిణంబులు వోవు నని యెిఱింగ , 
సర్ిసంగంబులు వర ాంచి శుకునకు శిషుాండెై విజాఞ నంబు గల్లగ , గంగాతర్ంగ ణీ 
తీర్ంబునం గళేబర్ంబువిడిచె వినుుఁడు. 

1-440-కంద పదాము 
హ్ర వార్త ల ఱుుఁగువార కి 
హ్ర పదములు దలుఁచువార  కనవర్తంబున్ 
హ్ర కథలు విన డివార కి 
మర్ణాగతమోహ్సంభమిము లే దనఘా!  
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1-441-కంద పదాము 
శుభచర తుుఁడు హ్ర  యర గ నుఁ  
బభివించి ధర తిి న లిుఁ బబిిబయుుఁ గల్ల ద్ా 
నభిమనుాసుతుని వేళ్ను  
బభివింపక యడుఁగ  యుండె భార్్వముఖ్ాా!  

1-442-వచనము 
ఇవిిధంబునుఁ జతుససముదమిుద్వతిాఖిలమహమమండలపాిజా సామాొజాంబు 
పూజాంబుగాుఁ జేయుచు నా యభిమనుాసంభవుండు 

1-443-ఉతపలమాల 

చేసరనుఁ గాని పాపములు సెందవు; చేయుఁ దలంచి నంతటం 
జేసదె ననిమాతమిునుఁ జ ందుుఁ గద్ా కల్లవేళ్ుఁ బుణాముల్  
మోసము లే దటంచు నృపముఖ్ుాుఁడు గాచెుఁ గల్లన్ మర్ంద ము 
లాి సముతోడుఁ గోీల్ల విర్ులం ద్ెగుఁజూడని తేుఁటి క ైవడిన్.  

1-444-వచనము 
మఱియుం బమితుత ల ై యధ్ీర్ులగు నర్ులయందు వృకంబు చందంబున నొద్వుఁగ  
కాచుకొని యుండి చేషరటంచుం గాని, ధ్ీర్ుల ైనవార కిం గల్లవలని భయంబు లేదని 
కల్ల నంతంబు నొంద్వంప డయిెా" ననిన విని ఋషులు సూతున కిటినిర . 

1-445-సీస పదాము 
పౌరాణికోతతమ! బతిుకుము ప్ెకేకండుి ;  
 తామర్సాక్షుని ధవళ్యశము 
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మర్ణశ్రలుర్మ్మైన మా క ఱింగ ంచితి;  
 కల్లపతంబగు కతీుకర్ెమందుుఁ 
బొ గలచేుఁ బొ గ ల్ల యబుదాచితుత లమ్మైన;  
 మము హ్ర  పదపదె మధుర్ ర్సము  
ద్ాివించితివి నీవు ధనుాలమ్మైతిమి;  
 సిర్్మే్నియు నపవర్్మే్ని 

1-445.1-తటేగతీి 

భాగవత సంగ లవ భాగాఫలము కీడె?  
పకిృతిగుణహమనుుఁడగు చకి ీభదగిుణము 
ల్మశ కమలాసనాదులు న ఱుగుఁ లేర్ు 
వినియు వినుఁజాల ననియిడెి వ ఱిి  గలుఁడె?  

1-446-కంద పదాము 
శ్రపీంబులు ఖ్ండిత సం 
తాపంబులు గలెష్ాంధతమస మహ్ో దా 
ద్ీాపంబులు పాషండ దు 
రాపంబులు విషుణ  వందనాలాపంబుల్.  

1-447-కంద పదాము 
పావనములు దుర తలతా 
లావనములు నితామంగళ్పాిభవ సం 
జీవనములు లక్మె సం 
భావనములు వాసుద్ేవు పదసేవనముల్.  



149 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

1-448-ఆటవ లద్వ 
పర్మ భాగవతుుఁడు పాండవపౌతుిండు 
శుకుని భాషణముల శుదాబుద్వధ 
యిెై విరాజమానుుఁడెై ముకిత యగు విషుణ  
పాదమూల మ్మట ి  వడసె ననఘ!  

1-449-వచనము 
మహాతాె! విచితయిోగనిష్ాట కల్లతంబును, విషుణ చర తలల్లతంబును, బర్మ 
పుణాంబును, సకలకలాాణగుణగణాంబును, భాగవతజనాప్ేక్ితంబునున ైన 
పారీక్ితభాగవతాఖ్ాానంబు వినిప్రంపు" మనినసూతుం డిటినియిె. 

1-450-కంద పదాము 
మిముబో ుఁటి ప్ెదావార్లు 
కమలాక్షుని చర త మడుగుఁగాుఁ జ ప్ెపడి భా 
గాము గల్లగ  నేుఁడు నా జ 
నెము సఫలం బయిెా వృదామానుాుఁడ నగుటన్ 

1-451-కంద పదాము 
కులహమనుుఁడు నారాయణ 
విలసతకథనములు గడుఁక వినిప్రంచినుఁ ద 
తుకలహమనతుఁ బాసర మహ్ో  
జావల కులజతిమును బొ ందు సనుెనులారా!  

1-452-సీస పదాము 
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ఎవిని గుణజాల మ్మని జిహ్ిలు లేక;  
 నల్లనగరాాదు లనంతుుఁ డండుి 
కోర డు విబుధ్ేందకిోటి నొలిక లక్ిె;  
 పాిర థంచె న విని పాద ర్జము  
బహి్ె యిెవిని పాదపదెంబుగడిగ న;  
 జలము ధనాత నిచెు జనుల క లి 
భగవంతుుఁ డనియిెడి భదశిబామునకు;  
 న విుఁ డరాథ కృతి నేపు మిగులు 

1-452.1-ఆటవ లద్వ 
నే మహాతుె నాశయీించి శరీరాద్వ  
సంగకోటి న లి సంహ్ర ంచి  
పాిభవమున మునులు పార్మ హ్ంసాంబు 
నొంద్వ తిర గ  రాక యుందు ర లమి.  

1-453-చంపకమాల 

కమీమున మింటిక ై యిెగయుుఁగాక విహ్ంగము మింటిద్ెైన పా 
ర్ము గన నేర్ుునే? హ్ర పరాకమీ మోప్రనయంతుఁ గాక స 
ర్ిము వివర ంప న విుఁడు పవిర్తకుుఁడౌ? మునులార్! నాదు చి 
తతమునకు న ంత గానుఁబడెుఁ దపపక చెప్ెపద మీకు నంతయున్.  

1-36-పరీక్తిుత  వటేాడుట 

1-454-కంద పదాము 
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వేదండపురాధ్ీశుుఁడు,  
గోదండము సేతుఁ బటిటకొని గహ్నములో 
వేదండాదుల నొకనాుఁ 
డే దండలుఁ బో వనీక యెిగచెన్ బల్లమిన్.  

1-455-కంద పదాము 
ఒగ్ములు దవిిి పడు మని 
యొగ ్డు ప్ెనుద్ెర్ల వలల నుర్లు మృగములన్ 
డగ్ఱి చంప్ెడు వేడుక 
వ గ్లమ్మై చితతమందు వేుఁటాడింపన్.  

1-456-కంద పదాము 
కోలముల గవయ వృక శ్ా 
ర్ూా లములుఁ దర్క్షు ఖ్డ్ రోహిత హ్ర  శుం 
డాలముల శర్భ చమర్ 
వాాలముల వధ్వంచె విభుుఁడు వడి నోలములన్,  

1-457-కంద పదాము 
మృగయులు మ్మచు నరేందుిుఁడు 
మృగరాజ పరాకమీమున మ్మఱసర హ్ర ంచెన్ 
మృగధర్మండలమునుఁ గల 
మృగ మొకకటి దకక సర్ిమృగముల న లిన్.  

1-458-వచనము 
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ఇట ి  వాటంబయిన వేుఁటతమకంబున మృగంబుల వ ంబడిం బడి యెిగచుచుం 
జర ంచుటంజేసర బుభుక్ా ప్రపాసల వలన మిగుల బర శ్ాీంతుండయి 
ధర్ణీకాంతుండు చలిని నీటి కొలంకుం గానక కలంగ డు చితతంబుతోుఁ జని, యొకక 
తపో వనంబు గని యందు. 

1-459-సీస పదాము 
మ్మలుఁగుట చాల్లంచి మీల్లతనేతుిుఁడెై;  
 శ్ాంతుుఁడెై కూర్ుుండి జడత లేక  
పాిణ మనోబుద్వధ పంచేంద్వయింబుల;  
 బహిర్ంగవీథులుఁ బాఱనీక 
జాగర్ణాధ్వక సాథ నతయిము ద్ాుఁటి;  
 పర్మమ్మై యుండెడి పదముుఁ ద్ెల్లసర  
బహి్ెభూతతి సంపాిపా వికియీుుఁ డయి;  
 యతిద్ీర్జాటలుుఁ ద నాివర ంప 

1-459.1-తటేగతీి 

నలఘు ర్ుర్ు చర్ెధ్ార యిెై యలర్ుచుని 
తపసరుఁ బొ డగని శ్లషరతతాలుుఁ డగుచు 
న ండి తడిలేక కుతుత క న లుుఁగు డింద 
మందభాషల నిటిను మనుజవిభుుఁడు.  

1-460-కంద పదాము 
తోయములు ద్ెముె మా కీ 
తోయము వేుఁటాడు వేళ్ ద్ొ లి్ల ప డమ దీ్  
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తోయము కియీ జలద్ాహ్ము 
తోయమువార్లును లేర్ు దుససహ్ మనఘా!  

1-461-వచనము 
అని భూవర్ుండు శమీకమహాముని సమాధ్వనిష్ాట నిమీల్లతనేతుిండును 
విసెృతబాహాాంతర ంద్వయికృతసంచార్ుండును హ్ర చింతాపర్ుండునున ై 
యుండుటం ద్ెల్లయలేక. 

1-462-ఉతపలమాల 

కనుిలు మూసర బాిహ్ెణుుఁడు గర్ిముతోడుత నునివాుఁడు, చే 
సనిలన ైన ర్మెనుఁడు, సార్జలంబులు దె్చిు పోయుఁ, డే 
మనిన ల ైనుఁ జేయుఁడు, సమగఫీలంబులు వ టట ుఁ, డింత సం 
పనిత నొంద్ెన?ే తన తపశుర్ణాపతిిమపభిావముల్.  

1-463-ఆటవ లద్వ 
వార ుఁ గోర్ుచునివార కి శ్రతల 
వార  యిడుట యిెటిటవార కయిన  
వార తంబుగాని వలసరన ధర్ెంబు 
వార  యిడుఁడు ద్ాహ్వార  గాుఁడు.  

1-464-చంపకమాల 

అని మనుజేశిర్ుండు మృగయాపర ఖ్ేదనితాంతద్ాహ్సం 
జనిత దుర్ంతరోషమున సంయమిదనుిుఁద్వర్సకర ంచి పూ 
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జనములుసేయుఁడంచు మృతసర్పమునొకకటి వింటికోపునం 
బనివడి తెచిు వ ైచె నట  బహి్ెమునీందుిని యంసవేద్వకన్.  

1-465-వచనము 
ఇటితండు పతిాాహ్ృతబాహాాంతర ంద్వయిుం డగుట నిమీల్లతలోచనుండు గా 
నోపునో? యట ి గాక గతాగతులగు క్షతబింధులచే నేమియని మృష్ాసమాధ్వ 
నిషుట ండుగా నోపునో? యని వితర కంచుచు, వృథారోషదర్పంబున ముని 
మూుఁపున గతాసువయిన సర్పంబు నిడి నరేశిర్ుండు దన పుర్ంబునకుం 
జనియిె; నంత సమీపవర్ుత ల ైన మునికుమార్ు లంతయుం ద్ెల్లయం జూచి 
శమీకనందనుం డెైన శృంగ  కడకుం జని. 

1-466-కంద పదాము 
నర్గంధ గజసాందన 
తుర్ంగములనేలు రాజు తోయాతుర్ుుఁడెై 
పర్ుఁగన్ నీజనకునిమ్మడ 
నుర్గముుఁదగ ల్లంచిపోయిెనోడక తండమ!ి  

1-467-వచనము 
అని పల్లకిన, సమానవయోర్ూప మునికుమార్ల్మలాసంగ  యయిన శృంగ  
శృంగంబుల తోడి మూర త ధర ంచినట ి  విజృంభించి రోష సంర్ంభంబున నద్వర పడి, 
బలానింబుల భుజించి పుషటంబు లగు నర షటంబులుం బో ల  బల్లసరయు 
ద్ాిర్ంబుల గాచికొని యుండుసార్మే్యంబుల పగ ద్వ ద్ాసభూతులగు 
క్షతిియాభాసు ల ట ి  బాిహ్ెణోతతములచే సిర్క్షకులుగ నిర్ూప్రతులయిర ? 
అటిటవార్ ల ట ి  తద్ృహ్ంబుల భాండసంగతంబగు ననింబు భుజింప నర్ుి  
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లగుదుర్ు తతకృతంబు లయిన ద్యిహ్ంబు ల ట ి  నిజ సాిమిం జ ందు" నని 
మఱియు నిటినియిె. 

1-468-ఉతపలమాల 

ఆడడు తనుి దూషణము, లాశమీవాసులుఁ గాని వ ైర్ులం 
గూడుఁడు కందమూలములు గూడుగుఁ ద్వంచు సమాధ్వనిషుట ుఁడెై 
వీడుఁడు లోనిచూడుకలను, విషుణ నిుఁ దకకుఁ బర్పపించముం 
జూడుఁడు మదు్ ర్ుండు ఫణిుఁ జుటటుఁగ నేటికి రాచవానికిన్?  

1-469-ఉతపలమాల 

పో ము హిర్ణాద్ానములుఁ బుచుుకొనంగ, ధనంబు లేమియుం 
ద్ేము స వంచనంబులుగ ద్ీవనల్లచుుచు వేసర ంపుఁగా 
రాము, వనంబులన్ గృహ్విరాములమ్మై నివసరంపుఁ జ లిరే 
పామును వ ైవుఁగా దగున ? బహి్ెమునీందుిభజార్్ళ్ంబునన్.  

1-470-కంద పదాము 
పుడమిుఁగల జనులు వొగడుఁగుఁ 
గుడుతుర్ు గట ట దుర్ు గాక కువలయపతుల ై 
యడవుల నిడుమలుఁ బడియిెడ ి
బడుగులమ్మడ నిడుఁగ దగున  పనిగశవమున్?  

1-471-కంద పదాము 
భగవంతుుఁడు గోవిందుుఁడు 
జగతిం బెడుఁబాసర చనిన శ్ాసరంపంగాుఁ 
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దగువార్ు లేమి దురా్ను 
ల గసర మహాసాధుజనుల నేుఁచెద ర్కటా!  

1-472-కంద పదాము 
బాలకులారా! ధ్ాతీి 
పాలకు శప్రయింతు ననుచు బలువడిని విలో 
లాలకుుఁడగు మునికుంజర్ 
బాలకుుఁ డర గ ం ద్వలిోకపాలకు లదర్న్.  

1-37-శృంగ  శ్ాపంబు 

1-473-వచనము 
ఇట ి  రోషరంచి క్శకీనద్వకిం జని జలోపసపర్శంబు సేసర. 

1-474-ఉతపలమాల 

ఓడక వింటికోపున మృతోర్గముం గ్ని వచిు మాఱు మా 
టాడకయుని మజానకు నంసతలంబునుఁ బెటిట  దుర్ెద 
కీడీుఁ జర ంచు రాజు హ్ర్కేశవు లడిానుఁ న ైనుఁ జచుుుఁ బో  
యేిడవ నాుఁడు తక్షకఫణీంది విష్ానల హేతి సంహ్తిన్.  

1-475-వచనము 
అని శమీకమహామునికుమార్ుం డయిన శృంగ  పరీక్ినిరేందుిని శప్రయించి, 
నిజాశమీంబునకుం జనుద్ెంచి, కంఠలగి కాకోదర్ కళేబర్ుండెైన తండింి జూచి. 

1-476-కంద పదాము 
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ఇయిెాడ నీ కంఠమునను 
నియుార్గ కళేబర్ంబు నిట  వ ైచిన యా 
యయా నిుఁక నేమి సేయుదు 
న యాంబులు లేవు సుముె నృపులకుుఁ దండమ!ి  

1-477-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పాిర్ంభంబున వేుఁట వచిు ధర్ణీపాలుండు, మా తండిపి్ెై 
నేర్ం బేమియు లేక సర్పశవమున్ నేుఁ డుగుీుఁడెై వ ైచినాుఁ 
డమరతీిన్ ఫణి గమీెఱన్ బతిుకునో? హింసరంచునో కోఱలన్?  
రార ేతాపసులార్! ద్ీనిుఁ ద్వవరే, ర్క్ింపరే, మొొక కదన్.  

1-478-వచనము 
అని వ ఱపున సర్పంబుుఁ ద్వగుచు నేర్ుప లేక యెిలుంగ తిత  యిేడుుచుని 
కుమార్కు రోదనధిని విని యాంగ ర్సుం డయిన శమీకుం సమాధ్వ సాల్లంచి 
మ్మలిన కనుిలు దె్ఱచి మూుఁపున వేలిుచుని మృతోర్గంబు నీక్ించి, తీసర 
పాఱవ ైచి; కుమార్కుం జూచి. 

1-479-కంద పదాము 
ఏ కడీు నాచర ంపము 
లోకులకున్ మనము సర్ిలోక సములమున్ 
శ్లకంిప నేల పుతకి 
కాకోదర్ మే్ల వచెుుఁ? గంఠంబునకున్.  

1-480-వచనము 
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అని యడిగ నుఁ దండికిిుఁ గ్డుకు, రాజు వచిు సర్పంబు వ ైచుటయుం ద్ాను 
శప్రంచుటయును వినిప్రంచిన, నముెని తన ద్వవాజాఞ నంబున 
నమాెనవేందుిండు పరీక్ినిరేందుిం డని యెిఱింగ  కొడుకువలన సంతసరంపక 
యిటినియిె. 

1-481-కంద పదాము 
బెటిటదమగు శ్ాపమునకు 
దటటపు ద్యిహ్ంబు గాదు ధర్ణీకాంతుం 
గటాట ! యిేల శప్రంచితి 
పటీట ! తక్షకవిష్ాగ ి పాలగు మనుచున్.  

1-482-ఆటవ లద్వ 
తలి్ల కడుపులోన ధగుధ డెై కమీెఱుఁ 
గమలనాభు కర్ుణుఁ గల్లగ నాుఁడు;  
బల్లమి గల్లగ  పజిలుఁ బాల్లంచుచునాిడు 
ద్వటటవడుగ రాజుుఁ ద్వటటుఁ దగున ?  

1-483-ఉతపలమాల 

కాపర  లేని గ్ఱిియల క వైడిుఁ గంటక చోర్ కోటిచే 
నేపఱి యునిద్ీ భువన మీశుుఁడు గృషుణ ుఁడు లేమి నిటిటచ  ో
భూపర పాలనంబు సమబుద్వధ  నితం డొనర ంపుఁ జ లిరే!  
యిా పర పాటి ద్యిహ్మున కిట ి  శప్రంపుఁగ నేల? బాలకా!  

1-484-సీస పదాము 
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పాపంబు నీచేత పాిప్రంచె మన; కింక;  
 రాజు నశించిన రాజామందు 
బలవంతుుఁ డగువాుఁడు బలహమను పశు ద్ార్;  
 హ్య సువరాణ దుల నపహ్ర ంచు;  
జార్ చోరాదులు సంచర ంతుర్ు; పజి;  
 కనోానా కలహ్ంబు లతిశయిలుి ;  
వ ైద్వకంబెై యుని వరాణ శమీాచార్;  
 ధర్ె మించుక లేక తప్రపపో వు;  

1-484.1-ఆటవ లద్వ 
నంతమీుఁద లోకు లర్థకామంబులుఁ 
దగ ల్ల సంచర ంప ధర్ణి న లి 
వర్ణసంకర్ములు వచుును మర్కట 
సార్మే్య కులము మే్ర్ుఁబుత!ి  

1-485-ఉతపలమాల 

భార్తవంశజుం బర్మభాగవతున్ హ్యమే్ధయాజి నా 
చార్పర్ున్ మహానయవిశ్ార్దు రాజ కుల ైకభూషణున్ 
నీర్ము గోర  నేుఁడు మన నేలకు వచిున యర థ భకిత స 
తాకర్ము సేసర పంపుఁ జనుుఁ గాక శప్రంపుఁగ నీకు ధర్ెమే్?  

1-486-కంద పదాము 
భూపతిక ినిర్పరాధమ 
శ్ాపము ద్ా నిచెు బుద్వధ చాపలమున మా 
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పాపుఁడు వీుఁ డొనర ంచిన 
పాపము ద్ొలుఁగ ంపు కృషణ ! పర్మే్శ! హ్రీ!  

1-487-కంద పదాము 
ప డిచినుఁ ద్వటిటనుఁ గ్టిటనుఁ 
బడుచుందుర్ు గాని పర్మభాగవతులు ద్ా 
ర్డుఁబడర్ు మాఱు సేయుఁగుఁ 
గ్డుకా విభుుఁ డెగు్  సేయుఁ గోర్ుఁడు నీకున్.  

1-488-కంద పదాము 
చెలుఁగర్ు కలుఁగర్ు సాధులు 
మిళితములయి పర్ులవలన మే్లుం గీడున్ 
న లకొనిన న ైన నాతెకు 
నొలయవు సుఖ్దుఃఖ్చయము యుగెము లగుచున్.  

1-489-వచనము 
అని యిట ి  శమీకమహామునీందుిండు గమీెఱింప శకిత లేని కొడుకు సేసరన 
పాపంబునకు సంతాపంబు నొంద్వ, తన శిషుా నొక మునికుమార్ునిం బిల్లచి, 
యిేతదిృతాత ంతం బంతయు రాజున క ఱింగ ంచి ర్మెని పంచె నంత నా 
యభిమనుాపుతుిండు శమీకముని శిషుానివలన శ్ాపవృతాత ంతంబు విని, 
కామకోీధ్ాద్వ విషయాసకుత ండగు తనకుం దక్షకవిష్ాగ ి విర్కిత బీజం బగు ననుచుుఁ 
గర నగర్ంబునకుం జని యేికాంతంబున. 

1-490-ఉతపలమాల 
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ఏటికి వేుఁట వోయితి మునీందుిుఁడు గాఢసమాధ్వ నుండుఁగా 
నేటకిిుఁ దదుాజాగమీున నేసరతి సర్పశవంబుుఁ ద్ెచిు? నేుఁ 
డేటకిిుఁ బాపసాహ్సము ల్మ కియీుఁ జేసరతి? ద్ెైవయోగమున్ 
ద్ాుఁటుఁగ రాదు వేగ ర్మ తథాము గీడు జనించు ఘోర్మ్మై.  

1-491-ఉతపలమాల 

పాము విష్ాగ ికీలలను బాిణము లేగ ుఁన నేుఁగుుఁగాక, యిా 
భూమియు రాజాభోగములుుఁ బో యిన నిపుపడ పో వుుఁగాక, సౌ 
ద్ామనిుఁ బో లు జీవనము దథాముగాుఁ దలపో సర యింక నే 
నేమని మాఱు ద్వట ట దు మునీందకిుమార్కు దుర ివార్కున్.  

1-492-ఆటవ లద్వ 
రాజ ననుచుుఁ బో యి రాజాగర్ింబున 
వనముకొఱకు వార  వనము స చిు 
దందశూక శవముుఁ దండిపి్ెై వ ైచినుఁ 
బొ ల్లయుఁ ద్వటట కేల పో వు సుతుుఁడు?  

1-493-కంద పదాము 
గోవులకును బాిహ్ెణులకు 
ద్ేవతలకు న లి ప ి దుా ుఁ ద్ెంపునుఁ గీడుం 
గావించు పాపమానస 
మే్ విధమునుఁ బుటటకుండ, నే వార ంతున్,  

1-494-వచనము 



162 పో తన తలెుగు భాగవతము – పథిమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

అని వితర కంచె. 

1-495-కంద పదాము 
ద్ామోదర్పదభకితం 
గామాదుల గ ల్లునాుఁడు గావునుఁ గర్ుణన్ 
భూమీశుుఁ డలుగుఁ డయిెాను 
సామర్థయము గల్లగ  ద్యషసంగ న్ శృంగ న్.  

1-496-వచనము 
అంత మునికుమార్ుండు శప్రంచిన వృతాత ంతంబు దక్షకుండు విని యెిడర్ు వేచి 
యుండె; నిటుఁ దక్షకవాాళ్విష్ానలజాిలాజాలంబునం దనకు సపతమ ద్వనంబున 
మర్ణం బని యెిఱింగ న వాుఁడు గావున భూపాలుండు భూలోక సిర్్లోక 
భోగంబులు హేయంబు లని తలంచి రాజాంబు విసర ాంచి నిర్శన ద్ీక్ాకర్ణంబు 
సంకల్లపంచుకొని. 

1-38-పరీక్తిుత ని పాియోపవశేంబు 

1-497-మతేతభ వికీీడతిము 
తులసీసంయుతద్ెైతాజితపదర్జసోత మంబుకంటెన్ మహ్ో  
జావలమ్మై ద్వకపతిసంఘసంయుతజగతౌసభాగాసంధ్ాయియిెై 
కల్లద్యష్ావళి న లిుఁ బాపు ద్వవిషద్ంగాపవిాహ్ంబు లో 
పల్లకిం బో యి మర షామాణుుఁ డగుచుం బాియోపవేశంబునన్.  

1-498-కంద పదాము 
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చితతము గోవిందపద్ా 
యతతముుఁ గావించి మౌనియిె ైతనలో నే 
తతతఱము లేక భూవర్ 
సతతముుఁడు వసరంచె ముకతసంగతిమునన్.  

1-499-వచనము 
ఇట ి  పాండవపౌతుిండు ముకుంద చర్ణార్వింద వందనానందకంద్ాయమాన 
మానసుండెై విషుణ పద్ీతీర్థంబున బాియోపవేశంబున నుండుట విని సకలలోక 
పావనమూర్ుత లు మహానుభావులు నగుచు ద్ీర్థంబులకుం ద్ీర్థతింబు లగసంగ 
సమర్ుథ ల ైన యతిి, విశ్ాిమిత,ి మ్మైతేయి, భృగు, వసరషఠ , పరాశర్, చావన, 
భర్ద్ాిజ, పర్శురామ, ద్ేవల, గ్తమ, కశాప, కణి, కలశసంభవ, వాాస, 
పర్ిత, నార్ద పమిుఖ్ుల ైన బహి్ెర ి, ద్ేవర ి, రాజర ిపుంగవులును 
కాండర్ుి లయిన యర్ుణాదులును మఱియు నానాగోతసింజాతుల ైన 
మునులును శిషా పశిిషా సమే్తుల ై చనుద్ెంచిన వార్లకుుఁ బతిుాతాత నంబు సేసర, 
పూజించి, దండపణిామంబు లాచర ంచి, కూర్ుుండ నియోగ ంచి. 

1-500-కంద పదాము 
కమీెఱ నముెనివిభులకు 
నమెనుజేందుిండు మొొకిక హ్రాి శీుతతుల్ 
గమీెుఁగ ముకుళితకర్ుుఁడెై 
సమెతముగుఁ జ ప్ెప నాతె సంచార్ంబున్.  

1-501-ఉతపలమాల 
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ఓప్రక లేక చచిున మహ్ో ర్గముం గ్ని వచిు కోప్రన ై 
తాపసు మూపుుఁప్ెై నిడిన ద్ార్ుణచితుత ుఁడ; మతుత ుఁడన్ మహా 
పాపుుఁడ మీర్ు పాపతృణపావకు; లుతతము లయాలార్! నా 
పాపము వాయు మార్్ముుఁ గృపావర్ులార్! విధ్వంచి చెపపరే.  

1-502-ఉతపలమాల 

భూసుర్పాదరేణవులు పుణుాలుఁజేయు నరేందుిలన్ ధర  
తీిసుర్ులార్! మీచర్ణరేణుకణంబులు మే్ను సో ుఁక నా 
చేసరన పాపమంతయు నశించెగృతార్ుథ ుఁడన ైతిన ద్వా  యేిుఁ  
జేసరన ముకిత పదధతికిుఁజ చెుర్ుఁబో వుఁగుఁవచుుుఁజ పపరే.  

1-503-కంద పదాము 
భీకర్తర్ సంసార్ 
వాాకులతన్ విసరగ  ద్ేహ్ వరా్న గతి నా 
లోకంిచు నాకుుఁ దక్షక 
కాకోదర్విషము ముకితకార్ణ మయిెాన్.  

1-504-కంద పదాము 
ఏపార్ు నహ్ంకార్ 
వాాపార్ము లందు మునిుఁగ  వర తంపంగా 
నాపాల్లటి హ్ర  భూసుర్ 
శ్ాపవాాజమున ముకతసంగుం జేసెన్.  

1-505-మతేతభ వికీీడతిము 
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ఉర్ుగాధ్ీశువిష్ానలంబునకు మే్ నొప్రపంతు శంకింప నీ 
శిర్సంకలపము నేుఁడు మానదు; భవిషాజానెజనెంబులన్ 
హ్ర  చింతార్తియున్ హ్ర పిణుతి భాష్ాకర్ణ నాసకితయున్ 
హ్ర పాద్ాంబుజ సేవయుం గలుగ మీ ర్ర థం బిసాద్వంపరే?  

1-506-కంద పదాము 
చూడుుఁడు నా కలాాణము 
పాడుుఁడు గోవిందుమీుఁద్వ పాటలు దయతో 
నాడుుఁడు హ్ర భకుత లకథ 
లే డహ్ముల లోన ముకిత కేుఁగుఁగ నిచటన్.  

1-507-కంద పదాము 
అమాె! నినుుఁ జూచిన నర్ుుఁ 
బొ మాె యని ముకిత కడకుుఁ బుతుత  వుఁట కృపన్ 
ల మాె నీ ర్ూపముతో 
ర్మాె నా క దుర్ గంగ! ర్మాతర్ంగా!  

1-508-వచనము 
అని తనకు మీుఁద నయిెాడి జనాెతర్ంబు లందును హ్ర పాదభకిత సౌజనాంబులు 
సంధ్వలుి ం గాత మని గంగాతర్ంగ ణ ీదక్ిణకూలంబునం బూరాిగ ీదరాాసనంబున 
నుతతరాభిముఖ్ుండెై, యుపవేశించి జనమే్జయు ర్ప్రపంచి, రాజాభార్ంబు 
సమర పంచి, యతింబు సంసార్ బంధంబునకుం దప్రపంచి, చితతంబు హ్ర కి 
నొప్రపంచి, పర్మ భాగవతుండెైన పాండవపౌతుిండు పాియోపవిషుట ండెై యుని 
సమయంబున. 
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1-509-కంద పదాము 
ఒతితల్ల ప గడుచు సుర్లు వి 
యతతలముననుండి మ్మచిు యలర్ుల వానల్ 
మొతతముల ై కుర సరర  నృప!  
సతతముప్ెై భూర  భేర  శబాంబులతోన్.  

1-510-వచనము 
ఆ సమయంబున సభాసీనులయిన ఋషు ల్లటినిర . 

1-511-మతేతభ వికీీడతిము 
క్ితినాథయతతమ. నీ చర తమిు మహాచితంిబు మీ తాత లు 
గ ీతపో ధనుాలు విషుణ పార్శవపదవిం గామించి రాజనాశ్ల 
భిత కోటీర్ మణిపభిానిిత మహాప్ీఠంబు వర ాంచి ర్ు 
నితుల ై నీవు మహ్ో నితుండవు గద్ా నారాయణధ్ాాయివ ై.  

1-512-మతేతభ వికీీడతిము 
వసుధ్ాధ్ీశిర్! నీవు మర్తయ తనువున్ వర ాంచి నిశ్లశకమ్మై 
వాసనచేేదకమ్మై ర్జఞర్హితమ్మై వర తంచు లోకంబు స 
ర్ిసమతింబునుఁ జేర్ునంతకు భవద్ాికాంబులన్ వించు నే  
ద్ెసకుం బో వక చూచుచుండెదము నీ ద్వవాపభిావంబులన్.  

1-513-వచనము 
అని యిట ి  పక్షపాత శూనాంబులును మహ్నీయ మాధుర్ా గాంభీర్ా సౌజనా 
ధుర్ాంబులును న ైన భాషణంబు లాడుచు మూుఁడులోకంబులకు నవిల్లద్ెైన 
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సతాలోకంబునందు మూర తమంతంబుల ై న గడుచుని నిగమంబుల చందంబునం 
ద్ేజర లుి చునిఋషులం జూచి భూవర్ుండు నారాయణకథాశవీణ కుతూహ్లుం 
డయి నమసకర ంచి యిటినియిె. 

1-514-కంద పదాము 
ఏడు ద్వనంబుల ముకితం 
గూడుఁగ నేరీతి వచుు గుర్ు సంసార్ 
కీడీన మే్ కియీ న డతెగుుఁ,  
జూడుుఁడు మాతండుిలార్! శీుతివచనములన్.  

1-515-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పాిపాత నందులు బహి్ెబో ధన కళాపారీణు లాతెపభిా 
లుపాత జాఞ నులు మీర్ లార్ుాలు దయాళ్ళతాిభిరాముల్ మనో 
గుపతంబుల్ సకలార్థజాలములు మీకుం గానవచుుం గద్ా?  
సపాత హ్ంబుల ముకిత కేుఁగ డు గతిం జర ుంచి భాషరంపర.ే  

1-516-వచనము 
అని యుతతరానందనుం డాడిన వచనంబులకు మును లందఱుుఁ బతిుాతతర్ంబు 
విమర శంచు న డ దైె్వయోగంబున. 

1-39-శుకముని యాగమనంబు 

1-517-సీస పదాము 
పతిినిమే్షము బర్బహి్ెంబు నీక్ించి;  
 మద్వుఁ జొకిక వ లుపల మఱచువాుఁడు;  
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కమలంబుమీుఁద్వ భృంగముల క ైవడి మోము;  
 ప్ెై న ఱప్రన కేశపటల్లవాుఁడు;  
గ ఱి వాిసర మాయ నంగీకర ంచని భంగ ;  
 వసనంబుుఁ గటటక వచుువాుఁడు;  
సంగ గాుఁ డని వ ంటుఁ జాట  భూతములు నా;  
 బాలుర్ హాస శబాములవాుఁడు;  

1-517.1-తటేగతీి 

మహిత పద జాను జంఘోర్ు మధా హ్సత  
బాహ్ు వక్ోగళానన ఫాల కర్ణ 
నాసరకా గండ మసతక నయన యుగళ్ళుఁ  
డెైన యవధూతమూర త వాుఁ డర్ుగుద్ెంచె.  

1-518-ఉతపలమాల 

ఈర్ని లోకులం గ నిసర యెిగు్ లు వలకనివాుఁడు గోర కల్ 
గోర్నివాుఁడు గూట వలుఁ గూడనివాుఁడు వృథా పపించముం 
జేర్నివాుఁడు ద్ెైవగతిుఁ జేర న లాభముుఁ సూచి తుషుట ుఁడెై  
నేర్నివాని చందమున నేర్ుపలు సూప్ెడువాుఁడు వ ండియున్.  

1-519-ఆటవ లద్వ 
అమెహాతుె ష్ో డశ్ాబా వయోర్ూప 
గమన గుణ విలాస క్శలములు 
ముకితకాంత సూచి మోహిత యగునన 
నితర్ కాంత ల లి నేమి సెపప.  
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1-520-ఆటవ లద్వ 
వ ఱిితనము మాని విజాఞ నమూర తయిెై 
బహి్ెభావమునను బర్ాటింప 
వ ఱిి  యంచు శుకుని వ ంట నేతెంతుర్ు 
వ లుఁదు లర్ాకులును వ ఱుి  లగుచు.  

1-521-వచనము 
ఇట ి  వాాసనందనుండెైన శుకుం డర్ుగుద్ెంచిన నందల్ల మునీందుి 
లమెహానుభావుని పభిావంబు ల ఱుంగుదుర్ు గావున నిజాసనంబులు డిగ ్  
పతిుాతాథ నంబు సేసరర ; పాండవపౌతుిండు నా యోగ జనశిఖ్ామణికి నతిథవ 
సతాకర్ంబులు గావించి దండపణిామంబుసేసర పూజించె; మఱియు గహీ్ నక్షత ి
తార్కా మధాంబునం ద్ేజర లుి  రాకాసుధ్ాకర్ుండునుం బో ల  బహి్ెర ి దే్వర ి రాజర ి 
మధాంబున గూర్ుుండి విరాజమానుండెైన శుకయోగీందుిం గనుంగ్ని. 

1-522-ఉతపలమాల 

ఫాలము నేలమోప్ర భయభకుత లతోడ నమసకర ంచి, భూ 
పాలకులోతతముండు గర్పదెములన్ ముకుళించి, నేుఁడు నా 
పాల్లటి భాగా మ్మటిటద్వయొ పావనమూర తవి పుణాకీర త వీ 
వేళ్కు నీవు వచిుతి వివేకవిభూషణ! ద్వవాభాషణా!  

1-523-మతేతభ వికీీడతిము 
అవధూతోతతమ! మంటి, నేుఁడు నిను డాయం గంట,ి నీవంటి వి 
పవిర్ుం బేర్కను నంతటన్ భసరత మౌుఁ బాపంబు నా బో టికిన్ 
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భవద్ాలోకన భాషణార్ున పదపకి్ాళ్నసపర్శనా 
ద్వ విధ్ానంబుల ముకిత చేపడుట చింతింపంగ నాశుర్ామే్?  

1-524-కంద పదాము 
హ్ర చేతను దనుజేందుిలు 
ధర్ుఁ దుింగ డు భంగ  నీ పదసపర్శముచే 
గుర్ుపాతకసంఘంబులు 
ప ర మాలుుఁ గదయా యోగ భూషణ! వింట.ే  

1-525-మతేతభ వికీీడతిము 
ఎలమిన్ మే్నమఱంద్వయైెి సచివుుఁడెై యేి మే్టి మాతాతలన్ 
బల్లమిం గాచి సముద ిముద్వతి ధర్ం బటటంబుుఁ గటిటంచె న 
యాలఘుం డమశుుఁడు చకి ీర్క్షకుుఁడు గాకనుాల్ విపదకి్షకుల్ 
గలరే వేుఁడెద భకిత నా గుణనిధ్వం గార్ుణావారానిిధ్వన్ 

1-40-శుకునిమోక్ోపాయంబడుగట 

1-526-సీస పదాము 
అవాకతమార్ు్ ండవ ైన నీ దర్శన;  
 మాఱడి పో నేర్ దభిమతార్థ 
సరద్వధ  గావించుట సరదధంబు నే డెలి్ల;  
 ద్ేహ్ంబు వర ాంచు ద్ేహ్ధ్ార  
కేమి చింతించిన నేమి జప్రంచిన;  
 నేమి గావించిన నేమి వినిన 
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నేమి సేవించిన న నిుఁడు సంసార్;  
 పదధతిుఁ బాసరన పదవి గలుగు 

1-526.1-తటేగతీి 

నుండు మనరాదు గుర్ుుఁడవు యోగ విభుుఁడ 
వావుుఁ బిద్వకిన తడ వ ంత యంత సేపు 
గాని యొక ద్ెస నుండవు కర్ుణతోడుఁ 
జ పపవే తండి!ి ముకితకిుఁ జేర్ు తెర్ువు.  

1-527-వచనము 
అని పరీక్ినిరేందుిండు బాదరాయణి నడిగ  నని చెప్రప. 

1-41-పూర ణ 

1-528-కంద పదాము 
రాజీవపతలిోచన!  
రాజేంద ికిరీట ఘటిత ర్తి మరీచి 
బాిజితపాద్ాంభోర్ుహ్!  
భూజనమంద్ార్! నితాపుణావిచారా!  

1-529-మాల్లని 

అనుపమగుణహారా! హ్నామా నార వీరా!  
జన వినుతవిహారా! జానకీ చితత  చోరా!  
దనుజ ఘన సమీరా! ద్ానవశ్ర ీవిద్ారా!  
ఘన కలుష కఠోరా! కంద్వ గరాిపహారా!  
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1-530-గదాము 
ఇద్వ శ్రపీర్మే్శిర్ కర్ుణాకల్లత కవితా విచిత ికేసనమంతిి పుత ిసహ్జపాండితా 
పో తనామాతా పణిీతంబెైన శ్రమీహాభాగవతం బను మహాపురాణంబు నందు 
న ైమిశ్ార్ణా వర్ణనంబును, శ్ౌనకాదుల పశిింబును, సూతుండు నారాయణకథా 
సూచనంబు సేయుటయు, వాాస చింతయు, నార్ద్ాగమనంబును, నార్దుని 
పూర్ికలప వృ తాత ంతంబును, బుతశి్లకాతుర్యిెైన దుిపదరాజనందన కర్ుా నుం 
డశితాథ మం ద్ెచిు యొపపగ ంచి గర్ిపర హార్ంబు సేయించి విడిప్రంచుటయు, 
భీషెనిరాాణంబును, ధర్ెనందను రాజాాభిషేకంబును, గోవిందుని 
ద్ాిర్కాగమనంబును, విరాటకనాకాగర్ా విదామానుండెైన యర్ాకు నశితాథ మ 
బాణానలంబు వలనం బాప్ర విషుణ ండు ర్క్ించుటయుుఁ, బరీక్ిజానెంబును, 
గాంధ్ారీ ధృతరాషట ర విదుర్ుల నిర్్మంబును, నార్దుండు ధర్ెజునకు 
గాలసూచనంబు సేయుటయుుఁ, గృషణ  నిరాాణంబు విని పాండవులు 
మహాపథంబునం జనుటయు, నభిమనుాపుతుిండు ద్వగ ిజయంబు సేయుచు 
శూదరిాజలక్షణ లక్ితుండగు కల్లగర్ింబు సర్ింబు మాప్ర గోవృష్ాకార్ంబుల 
నుని ధర్ణీ ధర్ెద్ేవతల నుదధర ంచుటయు, శృంగ శ్ాపభీతుం డెై 
యుతతరానందనుండు గంగాతీర్ంబునం బాియోపవేశంబున నుండి 
శుకసందర్శనంబు సేసర మోక్ోపాయం బడుగటయు నను కథలు గల పిథమ 
సకంధము సంపూర్ణము.



 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

ద్వి తీయ సకంధము 

2-1-ఉపో ద్ాా తము 

2-1-కంద పదాము 
శ్రమీదాకత చకోర్క 
సో మ! వివేకాభిరామ! సుర్వినుత గుణ 
సోత మ! నిర్లంకృతాసుర్ 
రామా సీమంతసీమ! రాఘవరామా!  

2-2-వచనము 
మహ్నీయ గుణగర షుట లగు నముెని శే్షీుట లకు నిఖిల పురాణ వాాఖ్ాాన వ ైఖ్రీ 
సమే్తుండెైన సూతుం డిటినియిె; నట ి  పరీక్ినిరేందుినకు శుకయోగీందుిం 
డిటినియిె. 

2-2-శుకుని సంభాషణ 

2-3-సీస పదాము 
క్ితిపతి! నీ పశిి సరదధంబు మంచిద్వ;  
 యాతెవేతతలు మ్మతుత  ర్ఖిలశుభద 
మాకర్ణనీయంబు లయుతసంఖ్ాలు గల;  
 వందు ముఖ్ాం బిద్వ యఖిల వర్ము 
గృహ్ములలోపల గృహ్మే్ధులగు నర్ు;  
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 లాతెతతతవము లేశమ్మైన న ఱుుఁగ 
ర్ంగనార్తుల నిద్ాిసకితుఁ జను రాతిి;  
 పో వుుఁ గుట ంబార్థబుద్వధ  నహ్ము 

2-3.1-ఆటవ లద్వ 
పశు కళ్త ిపుత ిబాంధవ ద్ేహాద్వ 
సంఘ మ్మలిుఁ దమకు సతా మనుచుుఁ 
గాుఁపుర్ములు సేసర కడపటుఁ జతుత ర్ు 
కనియుుఁ గాన ర్ంతాకాలసర్ణి.  

2-4-కంద పదాము 
కావున సరాితెకుుఁడు మ 
హావిభవుుఁడు విషుణ ుఁ డమశుుఁ డాకర ణంపన్ 
సేవింపను వర ణంపను 
భావింపను భావుాుఁ డభవభాజికి నధ్వపా!  

2-5-ఆటవ లద్వ 
జనుల క లి శుభము సాంఖ్ా యోగము; ద్ాని 
వలన ధర్ెనిషటవలన నయిన 
నంతాకాలమందు హ్ర చింత సేయుట 
పుట ట వులకు ఫలము భూవరేంద!ి  

2-6-తేటగతీి 
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అర్సర నిర్ు్ ణబహి్ెంబు నాశయీించి 
విధ్వనిషేధ నివృతిత  సద్విమలమతులు 
సేయుచుందుర్ు హ్ర గుణచింతనములు 
మానసంబుల నేప ి దుా  మానవేంద!ి  

2-3-భాగవతపురాణ వ భైవంబు 

2-7-సీస పదాము 
ద్ెైిపాయనుుఁడు నాదు తండి,ి ద్ాిపర్వేళ్;  
 బహి్ెసమిెతమ్మైన భాగవతముుఁ 
బఠనంబు జేయించె; బహి్ెతతపర్ుుఁడన ై;  
 యుతతమ శ్లి కల్మలోతసవమున 
నాకృషట చితుత ండన ై పఠ ంచితి; నీవు;  
 హ్ర  పాద భకుత ుఁడ వగుటుఁ జేసర 
యెిఱిుఁగ ంతు వినవయా; యిా భాగవతమున;  
 విషుణ సేవాబుద్వధ విసతర లుి ;  

2-7.1-ఆటవ లద్వ 
మోక్షకామునకును మోక్షంబు సరద్వధంచు 
భవభయంబు ల లిుఁ బాసరపో వు;  
యోగ సంఘమునకు నుతతమవతిములు 
వాసుద్ేవనామవర్ణనములు.  

2-8-తర్ళ్ము 
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హ్ర న ఱుంగక యింటిలో బహ్ుహాయనంబులు మతుత ుఁడెై 
ప ర్లుచుండెడి వ ఱిి  ముకితకిుఁ బో వనేర్ుున ? వాుఁడు సం 
సర్ణముం బెడుఁబాయుఁ డెనిుఁడు; సతా మా హ్ర నామ సం 
సెర్ణ మొకక ముహ్ూర్తమాతమిు చాలు ముకితదమౌ నృపా!  

2-4-ఖ్టాింగు మోక్ష పికార్ంబు 

2-9-సీస పదాము 
క్ర్వేశిర్! తొలి్ల ఖ్టాింగుుఁడను విభుం;  
 డిలనేడు ద్ీవులనేలుచుండి 
శకాీద్వ ద్వవిజులు సంగాీమభూముల;  
 నుగదీ్ానవులకు నోడి వచిు 
తమకుుఁ ద్య  డడిగ న ధర్నుండి ద్వవి కేుఁగ ;  
 ద్ానవవిభుల నందఱ వధ్వంప 
వర్ మితుత  మనుచు ద్ేవతలు సంభాషరంప;  
 జీవితకాలంబు జ పుపుఁ డిద్వయ 

2-9.1-ఆటవ లద్వ 
వర్ము నాకు నొండు వర్మొలి ననవుడు 
నాయు వొక ముహ్ూర్తమంత తడవు 
గల దటంచుుఁ బలుక గగనయానమున న 
మాెనవేశిర్ుండు మహికి వచిు.  

2-10-కంద పదాము 
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గ ర్ులంబో ల డి కర్ులను,  
హ్ర్ులం, దన పాిణదయితల ై మనియిెడి సుం 
దర్ులను, హితవర్ులను, బుధ 
వర్ులను వర ాంచి గాఢవ ైరాగామునన్.  

2-11-కంద పదాము 
గోవిందనామకీర్తనుఁ 
గావించి భయంబు దకిక ఖ్టాింగ ధర  
తీివిభుుఁడు సూర్ గ్నియిెను 
గ ైవలాముుఁ ద్ొ లి్ల ర ండు గడియలలోనన్.  

2-5-ధ్ార్ణా యోగ విషయంబు 

2-12-వచనము 
వినుము; నీకు నేడు ద్వవసంబులకుం గాని జీవితాంతంబు గాదు; 
తావతాకలంబునకుం బార్లౌకిక సాధనభూతం బగు పర్మకలాాణంబు 
సంపాద్వంపవచుు, నంతాకాలంబు డగ్ఱినన్ బెగ్డిలక ద్ేహి ద్ేహ్ పుత ికళ్తాిద్వ 
సంద్యహ్ంబువలని మోహ్సాలంబు నిష్ాకమకర్వాలంబున నిర్ూెలనంబు సేసర 
గేహ్ంబు వ డల్ల పుణా తీర్థజలావగాహ్ంబు సేయుచు నేకాంత శుచిపది్ేశంబున 
విధ్వవత్రకార్ంబునం గుశ్ాజిన చేలంబులతోడం గల్లపతాసనుండెై మానసంబున 
నిఖిల జగతపవితీికర్ణ సమర్థం బెై యకారాద్వ తిివర్ణ కల్లతంబెై బహి్ెబీజంబయిన 
పణివంబు సంసెర ంచుచు వాయువుల జయించి విషయంబుల వ ంటనంటి 
పాఱెడి యింద్వయింబుల బుద్వధసార్థవ యిెై మనోనామకంబు ల ైన పగ్ంబుల 
బిగ్ుఁబటిట  మొొగ్ం ద్వగ చి దటటంబుల ైన కర్ె ఘటటంబుల నిటటట ట  మ్మటెటడి మనంబును 
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శ్ేముషీ బలంబున నిరోధ్వంచి భగవద్ాకార్ంబు తోడ బంధ్వంచి నిర ిషయంబెైన 
మనంబున భగవతాపద్ా దావయవంబులం గమీంబున ధ్ాానంబు సేయుచు 
ర్జసతమోగుణంబులచేత నాక్ిపత ంబును విమూఢంబునగు చితతంబునం 
దదు్ ణంబులవలన నయెిాడి మలంబులం ధ్ార్ణావశంబునం బో నడిచి 
నిర్ెలచితతంబునం బర్మంబెైన విషుణ పదంబునకుం జను ధ్ార్ణానియమంబు 
గలుగ సుఖ్ాతెకం బగు విషయంబు నవలోకించు యోగ కి భకితలక్షణంబెైన 
యోగాశయీంబున వేగంబ మోక్షంబు సరద్వధంచు" ననిన యోగీందుినకు నరేందుిం 
డిటినియిె. 

2-13-కంద పదాము 
ధ్ార్ణ యిే కియీ నిలుచును?  
ధ్ార్ణకే ర్ూప? మ్మద్వా ధ్ార్ణ యనుఁగా?  
ధ్ార్ణ పుర్ుషు మనోమల 
మే్రీతి హ్ర ంచు? నాకున ఱిుఁగ ంపుఁగద్ే.  

2-14-వచనము 
అనిన విని రాజునకు నవధూత విభుం డిటినియిె. 

2-15-ఆటవ లద్వ 
పవనములు జయించి పర హ్ృతసంగుుఁడెై 
యింద్వయిముల గర్ిమ్మలి మాప్ర 
హ్ర  విశ్ాలర్ూపమందుుఁ జితతముుఁ జేర ు 
నిలుపవలయు బుద్వధ న ఱప్ర బుధుుఁడు.  
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2-6-విరాటసవర్ూపము తలెుపుట 

2-16-వచనము 
వినుము; భగవంతుండెైన హ్ర  విరాడిిగహీ్ంబు నందు భూత భవిషాదిర్తమానం 
బెైన విశింబు విలోకామానం బగు ధర్ణీసల్లల తేజససమీర్ణ గగనాహ్ంకార్ 
మహ్తతతింబు లనియిెడి సపాత వ ర్ణంబుల చేత నావృతం బగు మహాండకోశం 
బెైన శరీర్ంబు నందు ధ్ార్ణాశయీం బయిన వ ైరాజపుర్ుషుండు ద్ేజర లుి ; నమె 
హాతుెనికిుఁ బాదమూలంబు పాతాళ్ంబు; పార ణిభాగ పాద్ాగ ీభాగం బులు 
ర్సాతలంబు; గులుంబులు మహాతలంబు; జంఘలు తలాతలంబు; 
జానుదియంబు సుతలం; బూర్ువులు వితలాత లంబు; జఘనంబు 
మహమతలంబు; నాభీవివర్ంబు నభసథాలంబు; వక్షంబు గహీ్తార్కా ముఖ్ 
జఞాతిససమూహ్ సమే్తం బగు నక్షతలిోకంబు; గీవీంబు మహ్రోి కంబు; 
ముఖ్ంబు జనలోకంబు; లలాటంబు తపో లోకంబు; శ్రరి్ంబు సతాలోకంబు; 
బాహ్ుదం డంబు ల్లంద్ాిదులు; గర్ణంబులు ద్వశలు; శవీణేంద్వయింబు శబాంబు; 
నాసాపుటంబు లశినీద్ేవతలు; ఘాొణేంద్వయింబు గంధంబు; వదనంబు వహిి; 
నేతంిబు లంతర క్షంబు; చక్షుర ంద్వ ియంబు సూర్ుాండు; రేయింబగళ్ళు ఱెపపలు; 
భూియుగె విజృంభణంబు బహి్ెపదంబు; తాలువులు జలంబు; జిహేింద్వ ి
యంబు ర్సంబు; భాషణంబులు సకల వేదంబులు; దంషట రలు దండధర్ుండు; 
దంతంబులు పుతాిద్వ సేిహ్కళ్లు; నగవులు జనోనాెద కర్ంబు లయిన 
మాయావిశ్ేషంబులు; కటాక్షంబుల నంత సర్్ంబులు; ప్ెదవులు 
వీడిాలోభంబులు; సతనంబులు ధర్ెంబులు; వ  నిధర్ెమార్్ంబు; మే్ఢంిబు 
పజిాపతి; వృష ణంబులు మితాివర్ుణులు; జఠర్ంబు సముదంిబులు; శలా 
సంఘంబులు గ ర్ులు; నాడమనివహ్ంబులు నదులు; తనూర్ుహ్ం బులు 
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తర్ువులు; నిశ్ాిసంబులు వాయువులు; పాియంబు నిర్వధ్వకంబయిన 
కాలంబు; కర్ెంబులు నానావిధజంతునివహ్ సంవృత సంసర్ణంబులు; 
శిరోజంబులు మే్ఘంబులు; కట ట  పుటటంబులు సంధాలు; హ్ృదయంబు 
పధి్ానంబు; సర్ివికార్ం బులకు నాశయీంబెైన మనంబు చందుిండు; చితతంబు 
మహ్తత  తత వం; బహ్ంకార్ంబు ర్ుదుిండు; నఖ్ంబు లశ్ాిశిత ర్ుాషట రగ జంబులు; 
కటిపది్ేశంబు పశుమృగాదులు; విచితంిబుల ైన యాలాప న ైపుణాంబులు 
పక్షులు; బుద్వధ  మనువు; నివాసంబు పుర్ుషుండు; షడాా దుల ైన 
సిర్విశ్ేషంబులు గంధర్ి విద్ాాధర్ చార్ణాపసర్ ససమూహ్ంబులు; సెృతి 
పహిిాదుండు; వీర్ాంబు ద్ెైతా ద్ానవానీకంబెై యుండు; మఱియు న 
మాెహావిభునకు ముఖ్ంబు బాిహ్ెణులును, భుజంబులు క్షతిియులును, 
నూర్ు లు వ ైశుాలును, జర్ణంబులు శూదుిలును, నామంబులు నానా 
విధంబులయిన వసుర్ుద్ాిద్వ దే్వతాభి ధ్ానంబులును; దవిాం బులు 
హ్విరాాగంబులును; కర్ెంబులు యజఞపయిోగంబులు నునగు; నిటిట  
సర్ిమయుండెైన పర్మే్శిర్ుని విగహీ్ంబు ము ముక్షువయినవాడు 
మనంబున ననుసంధ్ానంబు సేయవల యు నని వకాకణించి" వ ండియు 
నిటినియిె. 

2-17-కంద పదాము 
హ్ర మయము విశి మంతయు,  
హ్ర  విశిమయుండు, సంశయము పనిలే ద్ా 
హ్ర మయము గాని దవిాము 
పర్మాణువు లేదు వంశపావన; వింట.ే  
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2-18-ససీ పదాము 
కలలోన జీవుండు క్తూహ్లంబునుఁ;  
 బెకుక ద్ేహ్ంబులుఁ బేర్ువడసర 
యింద్వయింబుల వ ంట న లివృతతంబులు;  
 నీక్ించి మఱి తనుి న ఱుుఁగు కర్ణ ి
నఖిలాంతరాతెకుుఁడగు పర్మే్శిర్ుుఁ;  
 డఖిల జీవుల హ్ృదయముల నుండి 
బుద్వధ  వృతుత ల న లి బో దధ  యైెి వీక్ించు;  
 బదుధ ండు గాుఁడు పాిభవము వలన 

2-18.1-తేటగీతి 

సతుాుఁ డానంద బహ్ుళ్ విజాఞ నమూర త 
యతని సేవింప నగుుఁగాక, యనాసేవుఁ 
గలుగనేర్వు క ైవలా గ్ర్వములు 
పాయ ద్ెనిుఁడు సంసార్బంధ మధ్వప!  

2-19-మతేతభ వికీీడతిము 
బహ్ు వరి్ంబులు బహి్ె తొలి్ల జగ ముతాపద్వంప వినాిణి గా 
క హ్ర పాిర్థన ధ్ార్ణా వశమునం గాద్ే; యమోఘోలిస 
నెహ్నీయోజిల బుద్వధయిెై భువననిరాెణపభిావంబుతో 
విహ్ర ంచెన్ నర్నాథ! జంతునివహావిరాావనిరేణతయిెై.  
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2-7-తాపసుని జీవయాతి 

2-20-వచనము 
విను; మూుఁఢుండు శబామయవేదమార్్ంబెైన కర్ెఫల బో ధన పకిార్ంబున 
వార్థంబుల ైన సిరా్ ద్వ నానాలోక సుఖ్ంబుల నిచుగ ంచుచు మాయామయ 
మార్్ంబున వాసనా మూలంబున నిద్వంిచువాుఁడు గలలుగను తెఱంగునం 
బర భమిించుచు నిర్వదా సుఖ్లాభంబుం జ ందుఁడు; తనిిమితతంబున 
విద్ాింసుండు నామ మాతిసార్ంబు లగు భోగాంబులలోన న ంతట 
ద్ేహ్నిర్ిహ్ణంబు సరద్వధంచు, నంతియ క ైకొనుచు నపిమతుత ండెై సంసార్ంబు 
సుఖ్ం బని నిశుయింపక యొండు మార్్ంబున సరద్వధ  గల దని చూచి 
పర భమిణంబు సేయుచుండు. 

2-21-ససీ పదాము 
కమనీయభూమిభాగములు లేకునివే;  
 పడియుండుటకు దూద్వపణుపు లేల?  
సహ్జంబులగు కరాంజలులు లేకునివే;  
 భోజనభాజనపుంజ మే్ల?  
వలకలాజినకుశ్ావళ్ళలు లేకునివే;  
 కటట దుకూల సంఘంబు లేల?  
కొనకొని వసరయింప గుహ్లు లేకునివే;  
 పాిసాదసౌధ్ాద్వ పటల మే్ల?  

2-21.1-తేటగీతి 
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ఫలర్సాదులు గుర యవే పాదపములు;  
సాిదుజలముల నుండవే సకల నదులు;  
ప సుఁగ బిక్షము వ టటరే పుణాసతులు;  
ధనమద్ాంధుల కొలువేల తాపసులకు?  

2-22-కంద పదాము 
ర్క్షకులు లేనివార్ల 
ర్క్ంిచెద ననుచుుఁ జకి ీరాజ ై యుండన్ 
ర్క్ంిపు మనుచు నొక నర్ు 
నక్షము బాిర థంపనేల యాతెజుఞ లకున్?  

2-23-వచనము 
అని యిట ి  సితసరసదుధ ండును, నాతెయుుఁ, బిియుండును, నితుాండును, 
సతుాండును, భగవంతుండును న ైన వాసుద్ేవుని భజించి తద్ీయ సేవానుభ 
వానందంబున సంసార్ హేతువగు నవిదావలన బుద్వధమంతుండు విడువబడుం 
గావున. 

2-24-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర ుఁ జింతింపక మతుత ుఁడెై విషయ చింతాయతుత ుఁడెై చికిక వా 
సర్ముల్ ద్యిసెడువాుఁడు కింకర్గద్ాసంతాడితోర్సుకుఁడెై 
ధర్ణీశ్లతతమ! దండభృనిివసనద్ాిరోపకంఠోగీ వ ై 
తర్ణీవహిిశిఖ్ాపర్ంపర్లచే దగుధ ండు గాకుండునే?  

2-25-కంద పదాము 
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మొతుత దుర్ు గదల, మంటల 
క తుత దు ర్డాంబు, ద్ేహ్మింతింతలుగా 
నొతుత దు, ర్సరపతిికలను 
హ్తుత దుర్ు కృతాంతభట లు హ్ర విర్హితులన్.  

2-26-వచనము 
మఱియు హ్ర  చర్ణ కమలగంధ ర్సాసాిదనం బెఱుంగని వార్లు 
నిజకర్ెబంధంబుల దండధర్ మంద్వర్ ద్ాిర్ ద్ేహ్ళీ సమీప జాజాిలామాన 
వ ైతర్ణీ తర్ంగ ణీ దహ్నద్ార్ుణ జాిలాజాల దందహ్ామాన ద్ేహ్ులం గూడి 
శిఖిశిఖ్ావగాహ్ంబుల నొందుచుండుదుర్ు; మఱియు విజాఞ నసంపనుిల ై మను 
పసినుిలు మాయాపనుిలు గాక వినాిణంబునం దమతమ 
హ్ృదయాంతరాళ్ంబులం బాిద్ేశమాత ిద్వవాద్ేహ్ుండును, ద్వగ భరాజశుండాదండ 
సంకాశ ద్ీర్ ాచతురాాహ్ుండును, కందర్పకోటి సమాన సుందర్ుండును, 
ధృతమందర్ుండును, రాకావిరాజమాన రాజమండల సనిిభ వదనుండును, 
సౌభాగా సదనుండును, బభిాతకాల భాసమాన భాసకర్బింబ పతిిమానవిరాజిత 
పదెరాగర్తి రాజీవి రాజమాన కిరీట కుండలుండును, శ్రవీతసలక్షణ లక్ిత 
వక్ోమండలుండును, ర్మణీయ క్సుత భర్తిఖ్చిత కంఠ కాలంకృత 
కంధర్ుండును, నిర్ంతర్పర మళ్మిళిత వనమాల్లకాబంధుర్ుండును నానావిధ 
గంభీర్ హార్ కేయూర్ కటక కంకణ మే్ఖ్లాంగుళీ యక విభూషణవాిత 
సముజావలుండును, నిటలతట విలంబ మాన విమలసరిగధ 
నీలకుంచితకుంతలుండును, తర్ుణచంద ిచంద్వకిాధవళ్ మందహాసుండును, 
బర పూర్ణ కర్ుణావలోకన భూిభంగ సంసూచిత 
సుభగసంతతానుగహీ్ల్మలావిలాసుండును, మహాయోగ రాజ వికసరత 
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హ్ృదయకమలకర ణకామధా సంసాథ ప్రత విలసరత చర్ణకిసలయుండును, 
సంతతానందమయుండును, సహ్సకిోటి సూర్ా సంఘాతసనిిభుండును, 
విభుండునున ైన పర్మే్శిర్ుని మనోధ్ార్ణావశంబున నిల్లప్రకొని తద్ీయ గులు 
చర్ణ జాను జంఘాదావయవంబులం గమీంబున నొకొకకకటిని బతిిక్షణంబును 
ధ్ాానంబు సేయుచు న ంతకాలంబునకుుఁ బర పూర్ణ నిశులభకితయోగంబు సరద్వధంచు 
నంతకాలంబునుం దద్ీయ చింతా తతపర్ుల ై యుందు" ర్ని మఱియు నిటినియిె. 

2-27-ససీ పదాము 
ఆసనిమర్ణార థ యిెైన యతీశుండు;  
 కాల ద్ేశములను గాచికొనుఁడు 
తనువు విసర ాంచు తలుఁపు జనించిన;  
 భద్ాిసనసుథ ుఁడెై పాిణపవను 
మనసుచేత జయించి మానసవేగంబు;  
 బుద్వధచే భంగ ంచి బుద్వధ ుఁ ద్ెచిు  
క్ేతజిుఞ తోుఁ గూర ు క్ేతజిుఞ నాతెలో;  
 పలుఁ జేర ు యాతెను బహి్ె మందు 

2-27.1-తేటగీతి 

గల్లప్ర యొకకటి గావించి గార్వమున 
శ్ాంతితోడ నిర్ూఢుుఁడెై సకలకార్ా 
నివహ్ మ్మలిను ద్వగనాడి నితాసుఖ్ము 
వలయు నని చూచు నటుఁమీుఁద వసుమతీశ!  
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2-8-సతుపర్ుష వృతిత  

2-28-వచనము 
వినుము; పర్మాతె యిెైన బహి్ెంబునకు దకక కాల ద్ేవ సతతవ 
ర్జసతమోగుణాహ్ంకార్ మహ్తతతత వ పధి్ానంబులకుుఁ బభిుతింబు లేదు; కావునం 
బర్మాతె వాతిర కతంబు లేదు; ద్ేహాదుల యం ద్ాతెతింబు విసర ాంచి యనా 
సౌహ్ృదంబు మాని పూజాంబెైన హ్ర పదంబుం బతిిక్షణంబును హ్ృదయంబున 
నాల్లంగనంబు సేసర వ ైషణవంబెైన పర్మపదంబు సరోితతమం బని సతుపర్ుషులు 
ద్ెల్లయుదు; ర విిధంబున విజాఞ నదృగీిర్ాజిలనంబున 
నిరా్గధవిషయవాసనుండయి కమీంబున నిర్ప్ేక్షతింబున. 

2-29-ససీ పదాము 
అంఘి్మొూలమున మూలాధ్ార్చకంీబుుఁ;  
 బీడించి పాిణంబు బిగ యుఁ బటిట,  
నాభితలముుఁ జేర ు, నయముతో మ్మలిన;  
 హ్ృతసరోజము మీుఁద్వ క గయుఁ బటిట ,  
యటమీుఁద నుర్మందు హ్తితంచి, కమీెఱుఁ;  
 ద్ాలు మూలమునకుుఁ దఱిమి నిల్లప్ర,  
మమతతో భూియుగమధాంబు సేర ు దృ;  
 కకర్ణ నాసాసా మార్్ములు మూసర,  

2-29.1-ఆటవ లద్వ 
యిచులేని యోగ  యెిలమి ముహ్రాత ర్థ 
మింద్వ ియానుషంగ మింత లేక  
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పాిణములను వంచి బహి్ెర్ంధమిు చించి  
బహి్ె మందుుఁ గలయుుఁ బరర్వేంద!ి  

2-30-వచనము 
మఱియు ద్ేహ్తాాగకాలంబున నింద్వయింబులతోడి సంగమంబు విడువని వాుఁడు 
వానితోడన గుణసముద్ాయ ర్ూపంబగు బహిాెండంబు నందు ఖ్ేచర్ సరదధ  విహార్ 
యోగాంబును నణిమాద్వక సకల ైశిర్ా సమే్తంబును న ైన పర్మే్షరఠ  పదంబుుఁ 
జేర్ు; విద్ాాతపోయోగ సమాధ్వ భజనంబు సేయుచుుఁ బవనాంతర్్త 
ల్లంగశరీర్ుల ైన యోగీశిర్ులకు బహిాెండ బహిర్ంతరాళ్ంబులు గతి యని 
చెపుపదుర్ు; రేర కిం గర్ెంబుల నటిట  గతిుఁబొ ంద శకాంబుగాదు; యోగ  
యగువాుఁడు బహి్ెలోకంబునకు నాకాశ పథంబునం బో వుచు 
సుషుమాినాడివ ంట నగ ి యను ద్ేవతం జేర  జఞాతిర్ెయంబెైన తేజంబున 
నిర్ెలుండెై యిెందునుం దగులువడక తారామండలంబుమీుఁద సూరాాద్వ 
ధుివాంత పదంబులుఁ గమీకీమంబున నతికమీించి హ్ర సంబంధం బయిన 
శింశుమార్చకంీబుుఁ జేర  యొంటర  యగుచుుఁ బర్మాణుభూతం బెైన 
ల్లంగశరీర్ంబుతోడ బహి్ెవిదులకు న లవ ైన మహ్రోి కంబుుఁ జొచిు 
మహాకలపకాలంబు కీడీించుుఁ గలాపంతంబెైన ననంతముఖ్ానల జాిలా 
దందహ్ామానంబగు లోకతయింబు నీక్ించుచుుఁ దనిిమితత  సంజాతానల 
ద్ాహ్ంబు సహింపజాలక. 

2-31-ససీ పదాము 
ఇలమీుఁద మనువు ల్మరేడుిర్ుుఁ జనువేళ్;  
 ద్వవసమ్మై యెిచోుటుఁ ద్వర్ుగుచుండు 



190 పో తన తలెుగు భాగవతము – ద్వితీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

మహ్నీయ సరదధవిమాన సంఘము ల ందు;  
 ద్వనకర్పభిముల ై తేజర లుి  
శ్లక జరా మృతుా శ్లషణ భయ దుఃఖ్;  
 నివహ్ంబు ల ందు జనింపకుండు  
విషుణ పదధ్ాాన విజాఞ న ర్హితుల;  
 శ్లకంబు ల ందుండి చూడవచుు 

2-31.1-ఆటవ లద్వ 
పర్మసరదధయోగ  భాషణామృత మ్మందు  
శవీణ పర్ిమగుచు జర్ుగుచుండు 
నటిట  బహి్ెలోకమందు వసరంచును 
రాజవర్ా! మర్ల రాుఁడు వాుఁడు.  

2-9-సృషరట  కమీంబు 

2-32-వచనము 
మఱియునొకక విశ్ేషంబు గలదు; పుణాాతిరేకంబున బిహ్ెలోకగతుల ైన వార్ు 
కలాపంతర్ంబున బుణాతార్తమాంబుల నధ్వకార్విశే్షంబు నొందువార్ 
లగుదుర్ు; బహిాెద్వ ద్ేవతాభజనంబునం జనువార్ు బిహ్ెజీవిత కాలం బెలి 
బహి్ెలోకంబున వసరయించి ముకుత  లగుదుర్ు; నారాయణచర్ణకమల భకిత 
పరాయణతింబునం జనినవార్ు నిజేచాేవశంబున నిర్ర్్ళ్ గమనుల ై 
బహిాెండంబు భేద్వంచి మహ్ో నిత వ ైషణవపద్ార్ూఢులయి తేజర లుి దు; 
రీశిరాధ్వషరఠ తంబెైన పకిృతియంశంబున మహ్తతతత వం బగు; మహ్తతతాత వంశంబున 
నహ్ంకార్ంబగు; నహ్ంకారాంశంబున శబాతనాెతంిబగు; శబాతనాెతాింశంబున 
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గగనం బగు; గగనాంశంబున సపర్శతనాెతంిబగు; సపర్శతనాెతాింశంబున 
సమీర్ణంబగు; సమీర్ణాంశంబున ర్ూపతనాెతంి బగు; ర్ూపతనాెతాింశంబు 
వలనుఁ ద్ేజంబగు; తేజఞంశంబున ర్సతనాెతంిబగు; ర్సతనాెతాింశంబు వలన 
జలంబగు; జలాంశంబున గంధతనాెతంిబగు; గంధతనాెతాింశంబునుఁ 
బృథవవియగు; వాని మే్ళ్నంబునం జతురా్శ భువనాతెకంబెైన విరాడూిపంబగు; 
నా ర్ూపంబునకుుఁ గోటి యోజన విశ్ాలంబెైన యండకటాహ్ంబు 
పథిమావర్ణంబెైన పృథవి యగు; ద్ీనిుఁ బంచాశతోకటి విశ్ాలంబని కొందఱు 
వలుకుదు; ర్యాావర్ణంబు మీుఁద సల్లల తేజససమీర్ గగనాహ్ంకార్ 
మహ్తతతత వంబు లనియిెడి యావర్ణంబులు కమీంబున నొండొంటికి 
దశగుణోతతరాధ్వకంబుల ై యుండు; నటిట యిేడింటిమీుఁద బికృతాావర్ణంబు 
మహావాాపకంబగు బహిాెండంబు భేద్వంచి వ ైషణవ పద్ారోహ్ణంబు సేయువాుఁడు 
నిర్ాయుండెై మ్మలిన ల్లంగ ద్ేహ్ంబునుఁ బృథవవాాతెకతింబు నొంద్వ యటిట 
పృథవవాాతెకతింబున ఘాొణంబున గంధంబును, జలాతెకతింబున 
ర్సనేంద్వయింబున ర్సంబును, ద్ేజఞర్ూపకతింబున దర్శనంబున ర్ూపంబును, 
సమీర్ణాతెకతింబున దే్హ్ంబున సపర్శనంబును, గగనాతెకతింబున 
శవీణంబున శబాంబును, నతికమీించి భూతసూక్ేెంద్వియ లయసాథ నంబెైన 
యహ్ంకారావర్ణంబున సంపాిపుత ం డెై యందు మనోమయంబును, 
ద్ేవమయంబును న ైన సాతిికాహ్ంకార్ గమనంబున మహ్తతతత వంబు స చిు 
గుణతయింబున లయించి పధి్ానంబు నొంద్వ పధి్ానాతెకతింబున ద్ేహ్ంబును 
నుపాధ్వ పర్ంపరావసానంబునం బకిృతిం బాసర యానందమయుండెై 
యానందంబునం బర్మాతెర్ూపంబెైన వాసుద్ేవ బహి్ెంబునందుుఁ గలయు" 
నని చెప్రప వ ండియు నిటినియిె.  
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2-33-ఆటవ లద్వ 
పర్మ భాగవతులు పాటించు పథ మిద్వ 
యిా పథమున యోగ  యిేుఁగ నేని 
మగుడి రాుఁడు వాుఁడు మఱి సంశయము లేదు 
కలపశతము ల ైనుఁ గ్ర్వేంది!  

2-34-వచనము 
వినుము; నీ వడిగ న సద్య ాముకితయుుఁ గమీముకితయు ననియెిడు నీ ర ండు 
మార్్ంబులు వేదగీతలందు వివర ంపబడియిె; వీనిం ద్ొ లి్ల భగవంతుం డెైన 
వాసుద్ేవుండు బహి్ెచేత నారాధ్వతుండెై చెప్ెప; సంసార్ పవిిషుట ండెైన వానికిుఁ 
దపోయోగాదు లయిన మోక్షమార్్ంబులు పె్కుకలు గల; వందు భకితమార్్ంబు 
కంటె సులభంబు లేదు. 

2-35-మతేతభ వికీీడతిము 
విను మంభోజభవుండు మునుి మద్వలో వేదంబు ముమాెఱు ద 
ర్శన యజఞతిముతోడ న ంతయుుఁ బరామర శంచి మోక్షంబు ద 
కికన మార్్ంబుల వ ంట లే దనుచు భకితం జింత సేసెన్ జనా 
రా్ను నాతాెకృతి నిర ికార్ుుఁ డగుచుం దనాెర్్ నిరేణతయిెై.  

2-36-ససీ పదాము 
అఖిల భూతములందు నాతెర్ూపంబున;  
 నీశుండు హ్ర  యుండు న లి ప ి దుా  
బుద్ాధ యద్వ లక్షణంబులుఁ గానుఁబడును మ;  
 హ్తేసవనీయుుఁ డహ్ర ిశంబు 
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వందనీయుుఁడు భకత వతసలుం డతాంత;  
 నియతుుఁడెై సతతంబు నియతబుద్వధ 
నాతెర్ూపకుుఁడగు హ్ర కథామృతమును;  
 గర్ణ పుటంబులుఁ గాంక్ష ద్ీర్ుఁ 

2-36.1-తేటగీతి 

గోీలుచుండెడు ధనుాలు కుటిలబహ్ుళ్ 
విషయ మల్లనీకృతాంగముల్ వేగ విడిచి 
విషుణ ద్ేవుని చర్ణార్వింద యుగము 
కడకుుఁ జనుదుర్ు సరదధంబు క్ర్వేంద!ి  

2-37-కంద పదాము 
మానుషజనెము నొంద్వన 
మానవులకు లభామాన మర్ణులకు మహా 
జాఞ నులకుుఁ జేయవలయు వి 
ధ్ానము నిగద్వంపుఁ బడియిె ధర్ణీనాథా!  

2-10-అనాద్వేభజన ఫలంబు 

2-38-వచనము 
వినుము; బహి్ెవర్ుసకాముడెైన వానికి వేదవిభుండగు చతు ర్ుెఖ్ుండును, 
నింద్వయిపాటవకామునకు నిందుిండును, బజిాకామునకు దక్ాద్వ 
పజిాపతులును, భోజనకామునకు నద్వతియు, సిర్్కామునకు 
నాద్వతాాదులును, రాజాకామునకు విశిద్ేవతలును, ద్ేశపజిాసాధనకామునకు 
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సాధుాలును, శ్రకీామునకు దుర్్యు, ద్ేజసాకమునకు నగ ియు, 
వసుకామునకు వసువులును, వీర్ాకామునకు వీర్ాపిదులగు ర్ుదుిలును, 
నాయుష్ాకమునకు నశినీద్ేవతలును, బుషరటకామునకు భూమియుుఁ, 
బతిిష్ాట కామునకు లోకమాతల ైన గగనభూద్ేవతలును, సౌందర్ాకామునకు 
గంధర్ుిలును, గామినీకామునకు నపసర్సయిెైన యూర్ిశియు, 
సరాిధ్వపతాకామునకు బహి్ెయుుఁ, గీర తకామునకు యజఞంబులును, 
వితతసంచయకామునకుం బిచేతసుండును, విద్ాాకామునకు 
నుమావలిభుండును, ద్ాంపతా పిీ్తికామునకు నుమాద్ేవియు 
ధరాెర్థకామునకు నుతతమశ్లి కుండగు విషుణ వును సంతానకామునకు 
బితృద్ేవతలును, ర్క్ాకామునకు యక్షులును, బలకామునకు 
మర్ుద్ణంబులును, రాజతికామునకు మనుర్ూపద్ేవతలును, 
శతుిమర్ణకామునకు గోణపాలకుం డెైన రాక్షసుండును, భోగకామునకుం 
జందుిండును, భజనీయు లగుదుర్ు; మఱియును. 

2-11-మోక్షపిదుండు శ్రహీ్ర  

2-39-కంద పదాము 
కామింపకయును సర్ిముుఁ 
గామించియున ైన ముకితుఁ గామించి తగన్ 
లో మించి పర్మపుర్ుషుని 
నేమించి భజించుుఁ దతతవనిపుణుం డధ్వపా!  

2-40-మతేతభ వికీీడతిము 
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అమరేంద్ాిదులుఁ గ్లుుభంగ  జనుుఁడా యభ్ాా క్షు సేవింపుఁగా 
విమలజాఞ న విర్కిత ముకుత  లగదవున్ వేయిేల భూనాథ త 
తకమలాధ్ీశ కథాసుధ్ార్స నద్ీకలోి లమాలా పర  
భమి మ్మవాిర కిన ైనుఁ గర్ణయుగళీపర్ింబు గాకుండునే?  

2-41-వచనము 
అని యిట ి  రాజునకు శుకుండు సెప్ెపననిన విని శ్ౌనకుండు సూతున కిటినియిె. 

2-42-కంద పదాము 
వర్ తాతపర్ాముతో నిట  
భర్తానియవిభుుఁడు శుకుని పలుకులు విని స 
తిర్తాయుతుుఁడె ైశ్ేయీ 
సకర్తామతి నేమి యడిగ ? గణుతింపుఁ గద్ే;  

2-43-కంద పదాము 
ఒప్ెపడి హ్ర కథ ల యావి 
సెప్ెపడినో యనుచు మాకుుఁ జితోత తకంఠల్ 
గుపపలుగ్నుచునివి; ర్ుచు 
లుపపతిలన్ నీ మనోహ్రోకుత లు వినగన్.  

2-44-వచనము 
అనిన విని సూతుం డిటినియిె. 

2-45-కంద పదాము 
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తూల డి కూుఁకటితోడను 
బాలుర్తో నాడుచుండి బాలామున మహమ 
పాలుుఁడు హ్ర చర్ణార్ున 
హేలాలసుుఁ డగుచు నుండె న ంతయు నియతిన్.  

2-46-వచనము 
అటిట  పర్మభాగవతుండెైన పాండవేయునకు వాసుద్ేవ పరాయణుండెైన శుకుం 
డిటినియిె. 

2-12-హ్ర భకితర్హతిుల హేయత 

2-47-ససీ పదాము 
వాసుద్ేవశ్లి కవార్త లాల్లంచుచుుఁ;  
 గాల మే్ పుణుాండు గడుపుచుండు 
నతని యాయువుుఁ దకక ననుాల యాయువు;  
 నుదయాసతమయముల నుగకీర్ుుఁడు 
వంచించి గ్నిపో వు; వాుఁడద్వ యెిఱుుఁగక;  
 జీవింతుుఁ బెకేకండుి  సరదధ  మనుచు 
నంగనా పుత ిగేహారామ వితాత ద్వ;  
 సంసార్హేతుక సంగ సుఖ్ముుఁ 

2-47.1-తేటగీతి 

దగ ల్ల వర తంపుఁ గాలంబు తఱి యిెఱింగ  
దండధర్కింకర్ులు వచిు తాడనములు 
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సేసర కొనిపో వుఁ బుణాంబు సేయ న ైతిుఁ 
బాపర్తి న ైతి నని బిట ట  పలవర ంచు.  

2-48-వచనము 
అద్వగావున. 

2-49-ససీ పదాము 
అలర్ు జొంపములతో నభంికషంబుల ై;  
 బదిుకవే వనములుఁ బాదపములు;  
ఖ్ాదన మే్హ్నాకాంక్షలుఁ బశువులు;  
 జీవింపవే గాీమసీమలందు;  
నియతిమ్మై నుచాేవస నిశ్ాశవస పవనముల్;  
 పాిప్రత ంపవే చర్ెభసరత రకలును;  
గాీమసూకర్శునకశ్ేణీు ల్లంటింటుఁ;  
 ద్వర్ుగవే దురోాగద్ీనవృతిత ;  

2-49.1-తేటగీతి 

నుషట రఖ్ర్ములు మోయవే యుర్ుభర్ములుఁ 
బుండరీకాక్షు న ఱుుఁగని పుర్ుషపశువు 
లడవులందు నివాసములందుుఁ బాిణ 
విషయభర్యుకితతో నుంట విఫల మధ్వప!  

2-50-ససీ పదాము 
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విషుణ కీర్తనములు వినని కర్ణంబులు;  
 కొండల బిలములు కువలయిేశ!  
చకిపీదాంబులుఁ జదువని జిహ్ిలు;  
 గపపల జిహ్ిలు క్ర్వేంద!ి  
శ్రమీనోనాథు నీక్ింపని కనుిలు;  
 కేకిప్రంఛాక్షులు కీర తదయిత!  
కమలాక్షు పూజకుుఁ గాని హ్సతంబులు;  
 శవము హ్సతంబులు సతావచన!  

2-50.1-ఆటవ లద్వ 
హ్ర పద తులసీ దళామోద ర్తి లేని 
ముకుక పంద్వముకుక మునిచర త!ి  
గర్ుడగమను భజనగతి లేని పదములు 
పాదపముల పాదపటల మనఘ!  

2-51-ససీ పదాము 
నారాయణుని ద్వవానామాక్షర్ములప్ెైుఁ;  
 గర్ుఁగని మనములు కఠ నశిలలు 
ముర్వ ైర  కథలకు ముద్వతాశీు రోమాంచ;  
 మిళితమ్మై యుండని మే్ను మొదుా  
చకికీి మొొకకని జడుని య్దల నుని;  
 కనక కిరీటంబు గటెటమోపు 
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మాధవార పతముగా మనని మానవు సరర ;  
 వనదుర్్ చంద్వకిా వ ైభవంబు 

2-51.1-ఆటవ లద్వ 
క ైటభార భజన గల్లగ  యుండని వాుఁడు 
గాల్లలోన నుండి కదలు శవము 
కమలనాభుపదముుఁ గనని వాని బతిుకు 
పసరుఁడికాయలోని పాిణి బతిుకు.  

2-52-వచనము 
అని యిట ి  పల్లకిన వ ైయాసర వచనంబుల క్తతరేయుండు కందళిత హ్ృదయుండెై 
నిర్ెలమతి విశ్ేషంబున. 

2-53-ఆటవ లద్వ 
సుతుల హితుల విడిచి, చుటాట ల విడిచి, యి 
లాి ల్ల విడిచి, బహ్ు బలాళి విడిచి 
రాజు హ్ృదయ మిడియిె రాజీవనయనుప్ెై 
ధనము విడిచి, జడుా ుఁదనము విడిచి.  

2-13-రాజ పిశింబు 

2-54-వచనము 
ఇట ి  మృతుాభయంబు నిర్సరంచి ధరాెర్థకామంబులు సనాసరంచి పుర్ుష్ో తతము 
నందుుఁ జితతంబు వినాసరంచి హ్ర ల్మలా లక్షణంబు లుపనాసరంపు మను తలంపున 
నరేందుిం డిటినియిె. 
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2-55-కంద పదాము 
సరాితుె వాసుద్ేవుని 
సర్ిజుఞ ుఁడవ ైన నీవు సంసుత తి సేయన్ 
సర్ిభాింతులు వదల  మ 
హ్ో రీి సుర్వర్ా! మానసో తసవ మగుచున్.  

2-56-ససీ పదాము 
ఈశుండు హ్ర  విషుణ ుఁడమ విశిమే్ రీతిుఁ;  
 బుటిటంచుుఁ ర్క్ించుుఁ బొ ల్లయుఁ జూచు 
బహ్ు శకిత యుతుుఁడగు భగవంతుుఁ డవాయుుఁ;  
 డాద్వ నే శకుత ల నాశయీించి  
బహి్ె శకాీద్వ ర్ూపముల వినోద్వంచెుఁ;  
 గమీముననో యిేక కాలముననొ  
పకిృతి గుణంబులుఁబటిట  గహీించుట;  
 నేకతిముననుండు నీశిర్ుండు 

2-56.1-ఆటవ లద్వ 
భినిమూర త యగుచుుఁ బెకుక విధంబుల 
నేల యుండు? నతని కేమి వచెు 
నుండకునిుఁ? ద్ాపసో తతమ! తెలుపవే;  
వేడక నాకు సర్ివేద్వ వీవు.  
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2-14-శుకుడ సోత తింబుజయేుట 

2-57-వచనము 
అనిన నయుాతతరానందను వచనంబులకు నిర్ుతతర్ుండు గాక సదుతతర్పది్ాన 
కుతూహ్లుండెై లోకోతతర్ గుణోతతర్ుండెైన తాపసో తతముండు దన చితతంబున. 

2-58-మతేతభ వికీీడతిము 
పర్ుుఁడె,ై యిాశిర్ుుఁడెై, మహామహిముుఁడెై, పాిదుర్ావసాథ నసం 
హ్ర్ణకీడీనుుఁడె,ై తిిశకితయుతుడెై, యంతర్్తజఞాతియిెై,  
పర్మే్షరటపమిు ఖ్ామరాధ్వపులకుం బాిప్రంపరాకుండు దు 
సతర్ మార్్ంబునుఁ ద్ేజర లుి  హ్ర కిం దతాత వర థన ై మొొక కదన్.  

2-59-వచనము 
మఱియు సజానదుర తసంహార్కుండును, దురా్న నివార్కుండును 
సర్ిర్ూపకుండును, బర్మహ్ంసాశమీ పవిర్తమాన మునిజన హ్ృదయకమల 
కర ణకామధా పది్ీపకుండును, సాతితశ్ేషీుట ండును, నిఖిల కలాాణ గుణ 
గర షుట ండును, బర్మ భకితయుకత సులభుండును, భకితహమనజన దురి్భుండును, 
నిర్తిశయ నిర్ుపమ నిర్వధ్వక పకిార్ుండును, నిజసిర్ూపబహి్ెవిహార్ుండును 
న ైన యపపర్మే్శిర్ునకు నమసకర ంచెద. 

2-60-ఉతపలమాల 

ఏ విభువందనార్ునములే విభుచింతయు నామకీర్తనం 
బే విభుల్మల లదుాతము ల పుపడు సంశవీణంబు సేయ ద్య  
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ష్ావల్లుఁ బాసర లోకము శుభాయతవృతిత ుఁ జ లంగు నండుి నే 
నా విభు నాశయీించెద నఘౌఘనివర్తను భదకిీర్తనున్.  

2-61-ఉతపలమాల 

ఏ పర్మే్శు పాదయుగ మ్మపుపడు గోర  భజించి నేర్పర్ుల్ 
లోపల్ల బుద్వధతో నుభయలోకములందుల జడుా ుఁ బాసర, యేి 
తాపము లేక బహి్ెగతిుఁ ద్ార్ు గతశమీుల ై చర ంతు; రే 
నా పర్మే్శు మొొక కద నఘౌఘనివర్తను భదకిీర్తనున్.  

2-62-చంపకమాల 

తపములుఁ జేసరయిెైన, మఱ ిద్ానము ల నిియుుఁ జేసరయిెైన, నే 
జపములుఁ జేసరయిెైన ఫలసంచయ మ్మవినిుఁ జేర్పకుని హే 
యపదముల ై దుర్ంతవిపదంచితరీతిగ నొపుపచుండు న 
యాపర మితున్ భజించెద నఘౌఘనివర్తను భదకిీర్తనున్.  

2-63-మతేతభ వికీీడతిము 
యవనవాాధ పుళింద హ్ూణ శక కంకాభీర్ చండాల సం 
భవులుం దకికన పాపవర్తనులు నే భద్ాితుె సేవించి భా 
గవతశ్ేషీుఠ లుఁ డాసర శుదధతనుల ై కళాాణుల ై యుందు రా 
యవికార్ుం బభివిషుణ  నాదు మద్వలో నశ్ాీంతమున్ మొొక కదన్.  

2-64-మతేతభ వికీీడతిము 
తపముల్ సేసరననో, మనోనియతినో, ద్ానవతిావృతితనో,  
జపమంతంిబులనో, శీుతిసెృతులనో, సదాకితనో యిెట ి  ల 
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బాపదుండౌనని బహి్ె ర్ుద ిముఖ్ర్ుల్, భావింతు ర వాిని న 
యాపవరా్ ధ్వపుుఁ డాతెమూర త సులభుండౌుఁ గాక నాక పుపడున్.  

2-65-కంద పదాము 
శ్రపీతియు యజఞపతియుుఁ బ ి
జాపతియున్ బుద్వధపతియు జగదధ్వపతియున్ 
భూపతియు యాదవశ్ే ీ
ణీపతియున్ గతియున ైన నిపుణు భజింతున్.  

2-66-మతేతభ వికీీడతిము 
అణువోగాక కడున్ మహావిభవుుఁడయ , యచిేనుిుఁడయ , ఛినుిుఁడయ ,  
గుణియో, నిర్ు్ ణుుఁడయ , యటంచు విబుధుల్ గుంఠీభవతతతత వమా 
ర్్ణుల ై యేి విభుపాదపదె భజనోతకరి్ంబులం దతతవ వీ 
క్షణముం జేసెద ర్టిట  విషుణ ుఁ బర్మున్ సరాితుె సేవించెదన్.  

2-67-మతేతభ వికీీడతిము 
జగదుతాపదనబుద్వధ  బహి్ెకు మద్వన్ సంధ్వంప నూహించి యేి 
భగవంతుండు సర్సితిం బనుప నా పద్ాెసా ద్ా నవిిభున్ 
మగనింగా నియమించి తదుావన సామాొజాసరథతిన్ సృషరటపా 
ర్గుుఁ జేసెన్ మును బహి్ె; నటిట  గుణి నార్ంభింతు సేవింపుఁగన్.  

2-68-ససీ పదాము 
పూర్ుణ ుఁ డయుాను మహాభూతపంచకయోగ;  
 మున మే్నులను పుర్ములు సృజించి 
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పుర్ములలోనుండ ిపుర్ుషభావంబున;  
 ద్ీప్రంచు న విడు ధ్ీర్వృతిత ుఁ 
బంచభూతములను పదునొకం డిందయి;  
 ములుఁ బకిాశింప్రంచి భూర మహిమ 
షో్ డశ్ాతెకుుఁడన శ్లభిలుి  జీవతి;  
 నృతత  వినోదంబు న ఱపుచుండు 

2-68.1-తేటగీతి 

నటిట భగవంతుుఁ డవాయుం డచుాతుండు 
మానసో ద్వత వాకుపషప మాల్లకలను 
మంజు నవర్స మకర్ంద మహిమ లుటట 
శిషటహ్ృద్ాావల్మలలుఁ జేయుుఁగాత.  

2-69-ఉతపలమాల 

మానధనుల్, మహాతుెలు, సమాధ్వనిర్ూఢులు, యనుెఖ్ాంబుజ 
ధ్ాాన మర్ంద పానమున నాతె భయంబులుఁ బాసర ముకుత ల ై 
లూనత నొంద; ర్టిట  మునిలోకశిఖ్ామణికిన్ విశంక టా 
జాఞ నతమోనభోమణికి సాధుజనాగణీి కేను మొొక కదన్.  

2-70-వచనము 
అని యిట ి  హ్ర గుర్ువందనంబు సేసర శుకయోగీందుిండు రాజేందుిన కిటినియిె. 

2-71-మతేతభ వికీీడతిము 
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అవిరోధంబున నీవు ననిడుగు నీ యర్థంబు మున్ బిహ్ె మా 
ధవుచేతన్ విని నార్దుం డడిగ నం దథాంబుగాుఁ జ ప్ెప మా 
నవలోకేశిర్! నార్దుండు వ నుకన్ నాకుం బసిాద్వంచె సం 
శవీణీయంబు మహాదుాతంబు వినుమా సంద్ేహ్విచేేద్వవ ై.  

2-72-వచనము 
నార్దుండు బహి్ె కిటినియిె. 

2-73-మతేతభ వికీీడతిము 
చతురాసుాండవు; వేలుప బెదావు; జగతసరా్ నుసంధ్ాయి; వీ 
శీుతిసంఘాతము నీ ముఖ్ాంబుజములన్ శ్లభిలుి  శబాా ర్థ సం 
యుతమ్మై సర్ిము నీకరామలకమ్మై యుండుంగద్ా; భార్తీ 
సతి యిలాి లుఁట నీకు; నో జనక నా సంద్ేహ్ముం బాపవే.  

2-15-నార్దుని పర పిశింబు 

2-74-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
పాిర్ంభాద్వ వివేక మ్మవిుఁ డొసగుం? బాిర్ంభ సంపతిత  కా 
ధ్ార్ం బెయాద్వ? యిేమి హేతువు? యదర్థం బే సిర్ూపంబు? సం 
సారానుకమీ మూర్ణనాభి పగ ద్వన్ సాగ ంతు వ లిపుపడుం 
భార్ం బెనిుఁడు లేదు; నీ మనువు దుష్ా్ాపంబు వాణీశిరా!  

2-75-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నాకుం జూడుఁగ నీవు రాజ వనుచునాిుఁడన్ యథార్థసరథతిన్ 
నీకంటెన్ ఘనుుఁ డొకక రాజు గలుఁడయ? నీ వంతకున్ రాజవో?  
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నీక ేలాభము రాుఁదలంచి జగముల్ నిర ెంచె? ద్ీ చేతనా  
నీకం బెందు జనించు నుండు నడుఁగున్? నికకంబు భాషరంపుమా.  

2-76-మతేతభ వికీీడతిము 
సదసతసంగతి నామ ర్ూప గుణ దృశాంబెైన విశింబు నీ 
హ్ృదధ్ీనంబుగద్ా; ఘనుల్ సములు నీ క వాిర్లున్ లేర్ు; నీ 
పదమతుానిత; మిటిట నీవు తపముం బాివీణా యుకుత ండవ ై 
మద్వ నే యిాశిర్ుుఁ గోర  చేసరతివి? తనాెర్్ంబు సూచింపవే.  

2-77-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అంభోజాసన! నీకు నీశుుఁడు గలం డంటేనిుఁ; దతపక్షమం 
దంభోజాతభవాండ మే్ విభుని ల్మలాపాంగ సంయుకిత చే 
సంభూతం బగు వర్తమాన మగు సంఛనిం బగుం దద్విభున్ 
సంభాషరంపుఁగ వచుునేుఁ దలుఁప నే చందంబువాుఁ డాకృతిన్?  

2-78-కంద పదాము 
తోయజసంభవ నా కీ 
తోయము వివర ంపు, చాలుఁ ద్య ుఁచిన నే నా 
తోయము వార క ిననుాల 
తోయములం జ ందకుండ ధుివ మ్మఱిుఁగ ంతున్.  

2-79-వచనము 
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ద్ేవా భూతభవిషాదిర్తమానంబు లగు వావహార్ంబులకు నీవ వలిభుండవు; నీ 
యిెఱుంగని యర్థం బొ ండెద్వాయు లేదు విశిపకిార్ంబు వినిప్రంపు" మనిన విని 
వికసరతముఖ్ుండెై విర ంచి యిటినియిె 

2-16-బిహ్ె అధ్వపతాంబొ డయుట 

2-80-కంద పదాము 
రారా బుధులు; విర్కుత లు 
గారా; యిా రీతి నడుగుఁగా నేర్ర్ు వి 
సేెరావహ్ము భవనెత 
మౌరా! నా విభుని మర్ెమడిగ తి వతాస 

2-81-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నానా సాథ వర్జంగమపకిర్ముల్ నా యంత నిర ెంప వి 
జాఞ నం బేమియు లేక తొట ిపడ నిచున్ నాకు సరాినుసం 
ధ్ానార్ంభ విచక్షణతిము మహ్ో ద్ార్ంబు గా నిచెు ము 
నేి నా యిాశిర్ు నాజఞుఁ గాక జగముల్ నిర ెంప శకుత ండనే?  

2-82-మతేతభ వికీీడతిము 
అనఘా! విశిము న లి దీ్పతముగుఁ జేయన్ నే సమర్ుథ ండనే?  
యిన చంద్ాినల తార్కా గీహ్గణం బే రీతి నా రీతి న  
విని ద్ీప్రత ం బతిిద్ీపతమయిెా భువనవాితంబు దద్ీధప్రతచే 
ననుద్ీపతం బగునటిట  యిాశిర్ున కే నశ్ాీంతమున్ మొొక కదన్.  

2-83-మతేతభ వికీీడతిము 
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వినుమీ; యిాశిర్ు దృషరటమార్్మున నావేశింప శంకించి సర 
గు్ న సంకోచము నొందు మాయవలనం గుంఠీభవత్రజఞచే 
నను లోకేశిర్ుుఁ డంచు మొొకుక మతిహమనవాితముం జూచి నే 
ననిశంబున్ నగ  ధ్వకకర ంతు హ్ర మాయాకృతా మంచున్ సుతా!  

2-84-వచనము 
మఱియు ద్ేహ్ంబునకు దవిాంబుల ైన మహాభూతంబులును 
జనెనిమితతంబుల ైన కర్ెంబులును, గర్ెక్ోభకంబెైన కాలంబును, గాలపర ణామ 
హేతువ ైన సిభావంబును, భోకత యైెిన జీవుండును, వాసుద్ేవుండ కా 
న ఱుంగుము; వాసుద్ేవ వాతిర కతంబు లేదు; సరదధంబు నారాయణ 
నియమాంబులు లోకంబులు ద్ేవతలు నారాయణశరీర్సంభూతులు; వేద యాగ 
తపోయోగ విజాఞ నంబులు నారాయణ పర్ంబులు జాఞ నసాధాం బగు ఫలంబు 
నారాయణు నధ్ీనంబు; కూటసుథ ండును సరాితెకుండును సర్ిదషిటయు 
నయిన యిాశిర్ుని కటాక్ష విశ్ేషంబున సృజియింపంబడి ప్ేిర తుండన ై 
సృజాంబెైన పపించంబు సృజించుచుండుదు; నిర్ు్ ణుండెైన యిాశిర్ుని వలన 
ర్జససతతవతమోగుణంబులు పభిూతంబుల ై యుతపతిత  సరథతిలయంబులకుం 
బాలుపడి కార్ా కార్ణ కర్తృతి భావంబు లందు దవిాంబుల ైన 
మహాభూతంబులును జాఞ నమూర్ుత  లయిన ద్ేవతలును గ యీార్ూపంబు లయిన 
యింద్వయింబులును నాశయీంబులుగా నితాముకుత ం డయుాను 
మాయాసమనిితుండెైన జీవుని బంధ్వంచు; జీవునకు నావర్ణంబులయి 
యుపాధ్వభూతంబు లయిన మూుఁడు ల్లంగంబులు సేసర పర్ులకు లక్ితంబుగాక 
తనకు లక్ితంబెైన తతింబుగల యిాశిర్ుం డివిిధంబున గీడీించుచుండు. 
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2-85-కంద పదాము 
ఆ యిాశుుఁడ నంతుుఁడు హ్ర  
నాయకుుఁ డమ భువనములకు, నాకున్, నీకున్,  
మాయకుుఁ బాిణివాితము 
కీ యిడెలన్ లేద యిాశిరేతర్ము సుతా!  

2-86-వచనము 
వినుము మాయావిభుండెైన యిాశిర్ుండు దన మాయం జేసర ద్ెైవయోగంబునం 
బాిపతంబులయిన కాలజీవాదృషట సిభావంబులు వివిధంబులు సేయ నిశుయించి 
క ైకొనియిె; నీశిరాధ్వషరటతం బెైన మహ్తతతత వంబు వలన నగు కాలంబున 
గుణవాతికర్ంబును సిభావంబున బర ణామంబును జీవాదృషటభూతంబయిన 
కర్ెంబున జనెంబును నయిెా; ర్జససతతవంబులచే నుపబృంహితంబెై వికార్ంబు 
నొంద్వన మహ్తతతత వంబు వలనం దమఃపధి్ానంబెై దవిా జాఞ న కియీాతెకంబగు 
నహ్ంకార్ంబు గల్లగ ; నద్వయు ర్ూపాంతర్ంబు లగందుచు దవిాశకిత యైెిన 
తామసంబును గ యీాశకిత యైెిన రాజసంబును జాఞ నశకిత యైెిన సాతిికంబును నన 
మూుఁడు విధంబు లయెిా; నందు భూతాద్వ యిెైన తామసాహ్ంకార్ంబు వలన 
నభంబు కల్లగ ; నభంబునకు సూక్షెర్ూపంబు దషిట ృదృశాములకు బో ధకంబెైన 
శబాంబు గుణంబగు; నభంబువలన వాయువు గల్లగ ; వాయువునకుం 
బరానియంబున శబాంబు సపర్శంబు నను ర ండు గుణంబులు గల్లగ  యుండు; 
నద్వ ద్ేహ్ంబు లం దుండుటం జేసర పాిణర్ూపంబెై యింద్వియ 
మనశశరీర్పాటవంబున ై యోజససహ్ో బలంబులకు హేతువ ై వర తంచు; వాయువు 
వలన ర్ూప సపర్శ శబాంబు లనియిెడు గుణంబులుుఁ మూుఁటితోడుఁ తేజంబు గల్లగ ; 
ద్ేజంబు వలన ర్స ర్ూప సపర్శ శబాంబు లనియిెడి నాలుగు గుణంబులతోడ 
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జలంబు గల్లగ ; జలంబు వలన గంధ ర్స ర్ూప సపర్శ శబాంబు లనియిెడు 
గుణంబు లయిద్వంటితోడం బృథవవి గల్లగ ; వ ైకార కంబైెన సాతిత వకాహ్ంకార్ంబు 
వలనుఁ జందది్ెైవతంబయిన మనంబు గల్లగ ; మఱియు ద్వకుకలును వాయువును 
నర్ుకండును బచిేతసుండును నాశిినులును వహిియు నిందుిండు 
నుప్ేందుిండును మితుిండును బజిాపతియు ననియిెడి దశద్ేవతలు గల్లగ ర ; 
తెైజసంబెైన రాజసాహ్ంకార్ంబు వలన ద్వగ దావతంబెైన శవీణేంద్వయింబును, 
వాయుద్ెైవతంబెైన తిగ ంద్వియంబును, సూర్ాద్ెైవతంబెైన నయనేంద్వయింబును, 
పచిేతోద్ెైవతంబెైన ర్సనేంద్వియంబును, నశిిద్ెైవతంబెైన ఘాొణేంద్వయింబును, 
వహిిద్ెైవతంబెైన వాగ ంద్వియంబును, ఇందది్ెైవతంబెైన హ్సేత ంద్వయింబును 
నుప్ేందది్ెైవతంబెైన పాద్ేంద్వియంబును, మితది్ెైవతంబెైన గుద్ేంద్వయింబును 
బజిాపతి ద్ెైవతంబెైన గుహేాంద్వయింబును ననియిెడి దశ్ేంద్వయింబులును 
బో ధజనకాంతఃకర్ణ ైక భాగంబయిన బుద్వధయుుఁ గ యీాజనకాంతఃకర్ణంబయిన 
పాిణంబునుం గల్లగ ; నిటిట  శ్లీతాిదులగు దశ్ేంద్వయింబులతోుఁ గూడిన భూతేంద్వయి 
మనో గుణంబులు వేరేిఱుగుఁ బహిాెండ శరీర్నిరాెణంబునం దసమర్థంబు 
లగునపుడు గృహ్ నిరాెణంబునకుం బెకుక పద్ార్థంబులు సంపాద్వంచినంగాని 
చాలని చందంబున భూతేంద్వయి మనోగుణంబుల వలన గృహ్ంబు క ైవడి 
భగవచేకిత పిే్ర తంబులగుచు నేకీభవించిన సమిషరట  వాష్ాట తెకతింబు నంగీకర ంచి 
చేతనాచేతనంబులం గల బిహాెండంబు కల్లపతం బయిెా; నటిట  యండంబు 
వరాి యుత సహ్సాింతంబు దనుక జలంబు నందుండెుఁ; గాల కర్ె 
సిభావంబులం దగులువడక సమసతంబును జీవయుకతంబుగుఁ జేయు నీశిర్ుం 
డచేతనంబును సచేతనంబునుగ నొనర ు; నంతుఁ గాల కర్ె సిభావ 
ప్ేిర్కుండయిన పర్మే్శిర్ుండు జీవర్ూపంబున మహావర్ణ జలమధా 
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సరథతంబయిన బహిాెండంబులోను స చిు సవిసాత ర్ంబు గావించి యటిట  యండంబు 
భేధ్వంచి నిర్్మించె; న టింటేని. 

2-17-లోకంబులు పుట ట ట 

2-87-కంద పదాము 
భువనాతెకుుఁ డా యిాశుుఁడు 
భవనాకృతితోడ నుండు బహిాెండంబున్ 
వివర్ముతోుఁ బదునాలుుఁగు 
వివర్ంబులుగా నొనర ు విశదంబులుగన్ 

2-88-మతేతభ వికీీడతిము 
బహ్ు పా ద్యర్ు భు జాన నేక్షణ శిర్ఃఫాలశవీోయుకుత ుఁడెై 
విహ్ర ంచున్ బహ్ుద్ేహి ద్ేహ్గతుుఁడెై; విద్ాింసు లూహించి త 
దబహ్ుర్ూపావయవంబులన్ భువనసంపతితన్ విచార ంతు; రా 
మహ్నీయాదుాతమూర త యోగ జన హ్ృనాెనుాండు మే్ధ్ానిధ్ీ!  

2-89-వచనము 
వినుము; చతురా్శ లోకంబులందు మీుఁద్వ యిేడు లోకంబులు 
శ్రమీహావిషుణ వునకుం గటి పిద్ేశంబున నుండి యూర్ధవద్ేహ్మనియును, గ ంీద్వ 
యిేడు లోకంబులు జఘనంబునుండి యధ్యద్ేహ్ మనియునుం, బలుకుదుర్ు; 
పపించశరీర్ుండగు భగవంతుని ముఖ్ంబువలన బహి్ెకులంబును, 
బాహ్ువులవలన క్షతిియకులంబును, నూర్ువులవలన వ ైశాకులంబును, 
బాదంబులవలన శూదకిులంబును, జనియించె నని చెపుపదుర్ు; భూలోకంబు 
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గటిపది్ేశంబు; భువరోి కంబు నాభి; సువరోి కంబు హ్ృదయంబు; మహ్రోి కంబు 
వక్షంబు; జనలోకంబు గీవీంబు; తపో లోకంబు సతనదియంబు; సనాతనంబును 
బహి్ెనివాసంబునున ైన సతా లోకంబు శిర్ంబు; జఘనపది్ేశంబు బతలంబు; 
తొడలు విత లంబు; జానువులు సుతలంబు; జంఘలు తలాతలంబు; 
గులుంబులు మహాతలంబు; పాద్ాగీంబులు ర్సాతలంబు; పాదతలంబు 
పాతాళ్ంబు నని లోకమయుంగా భావింతుర్ు; కొందఱు మఱియుం 
బాదతలంబువలన భూలోకంబును నాభివలన భువరోి కంబును; శిర్ంబున 
సిరోి కంబును; గల్లగ  నని లోకకలపనంబు న నుిదుర్ు; పుర్ుష్ో తతముని 
ముఖ్ంబు వలన సర్ి జంతు వాచాజాలంబును, తదధ్వష్ాట త యగు వహిియు 
నుదయించె; చర్ెర్కతమాంసమే్దశశలామజాా శుకింబులు సపతధ్ాతువు లని 
యందుర్ు; పక్ాంతర్ంబున రోమ తిఙ్ఞెంసాసరథ  సాియు మజాా  పాిణంబును 
సపతధ్ాతువు లని యందుర్ు. అందు రోమంబు లుషరట  కేందం బనియుుఁ, దికుక 
ధ్ాతీి ఛందం బనియు, మాంసంబు తిిషుట  పేందం బనియు, సాియు వనుషుట  
చేందం బనియు, నసరథ  జగతీ ఛందంబనియు, మజా పంకిత చేందం బనియు, 
బాిణంబు బృహ్తీ ఛందం బనియు, నాద్ేశింతుర్ు; హ్వా 
కవాామృతానింబులకు మధురాద్వ షడసింబులకు ర్సనేంద్వయింబునకు 
ర్సాధ్ీశిర్ుండెైన వర్ుణునికిని హ్ర  ర్సనేంద్వయింబు జనెసాథ నంబు; సర్ి 
పాిణాదులకు వాయువునకు విషుణ నాసరకా వివర్ంబు నివాసంబు; సమీప దూర్ 
వాాప్ర గంధంబులకు నోషధులకు నశిిద్ేవతలకు భగవంతుని ఘాొణేంద్వయింబు 
నివాసంబు; ద్ేవలోక సతాలోకంబులకుుఁ ద్ేజంబునకు సూర్ుానకు సకల 
చక్షువులకు లోకలోచనుని చక్షుర ంద్వయింబు సాథ నంబు; ద్వశలకు 
నాకాశంబునకు శీుతి భూతంబుల ైన యంశంబులకు శబాంబునకు సరేిశిర్ుని 
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కరేణంద్వయింబు జనెసాథ నంబు; వసుత సార్ంబులకు వర్ణనీయసౌభాగాంబులకుుఁ 
బర్మపుర్ుషుని గాతంిబు భాజనంబు; సపర్శంబునకు వాయువునకు సకల 
సరిగధతింబునకు ద్వవాదే్హ్ుని దే్హేంద్వయింబు గేహ్ంబు; యూప పమిుఖ్ 
యజఞఞ పకర్ణసాధనంబులగు తర్ుగులెలతాదులకుుఁ బుర్ుష్ో తతముని 
రోమంబులు మూలంబులు; శిలాలోహ్ంబులు సర్ిమయుని నఖ్ంబులు; 
మే్ఘజాలంబులు హ్ృషీకేశుని కేశంబులు; మ్మఱుంగులు విశ్ేిశిర్ుని 
శెశీువులు; భూర్ుావసుసవరోి క ర్క్షకు ల ైన లోకపాలకుల పరాకీమంబులకు 
భూరాద్వలోకంబుల క్ేమంబునకు శర్ణంబునకు నారాయణుని వికమీంబులు 
నికేతనంబులు; సర్ికామంబులకు నుతతమంబుల ైన వర్ంబులకుుఁ ద్ీర్థపాదుని 
పాద్ార్విందంబు లాసపదంబులు; జలంబులకు శుకింబునకుుఁ బరా్నుానకుుఁ 
బజిాపతి సర్్ంబునకు సరేిశిర్ుని మే్ఢంిబు సంభవనిలయంబు; 
సంతానమునకుుఁ గామాద్వ పుర్ుష్ార్థంబులకుుఁ జితతసౌఖ్ార్ూపంబు లగు 
నానందంబులకు శరీర్సౌఖ్ాంబునకు నచుాతుని యుపసేథంద్వయింబు సాథ నంబు; 
యమునికి మితుినికి మలవిసర్్ంబునకు భగవంతుని పాయిింద్వయింబు 
భవనంబు; హింసకు నిర్ృతికి మృతుావునకు నిర్యంబునకు నిఖిలర్ూపకుని 
గుదంబు నివాసంబు; పరాభవంబునకు నధర్ెంబునకు నవిదాకు 
నంధకార్ంబునకు ననంతుని పృషఠ భాగంబు సదనంబు; నదనద్ీ నివహ్ంబునకు 
నీశిర్ుని నాడమ సంద్యహ్ంబు జనెమంద్వర్ంబు; పర్ితంబులకు నధ్యక్షజుని 
శలాంబులు జనకసథలంబులు; పధి్ానంబునకు ననిర్సంబునకు 
సముదంిబులకు భూతలయంబునకు బహిాెండ గర్ుాని యుదర్ంబు నివేశంబు; 
మనోవాాపార్ర్ూపంబగు ల్లంగశరీర్ంబునకు మహామహిముని హ్ృదయంబు 
సర్్భూమి యగు మఱియును. 
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2-90-ఆటవ లద్వ 
నీలకంధర్ునకు నీకు నాకు సనతుక 
మార్ ముఖ్ా సుతసమాజమునకు 
ధర్ె సతతవ బుద్వధ  తతతవములకు నీశి 
రాతె వినుము పర్మమ్మైన న లవు.  

2-91-ససీ పదాము 
నర్ సురాసుర్ ప్రతృ నాగ కుంజర్ మృగ;  
 గంధర్ి యక్ష రాక్షస మహమజ 
సరదధ  విద్ాాధర్ జీమూత చార్ణ;  
 గహీ్ తార్కాపసరోగణ విహ్ంగ 
భూత తటిదిసుత  పుంజంబులును నీవు;  
 ముకకంటియును మహామునులు నేను 
సల్లలనభసథాలచర్ములు మొదల ైన;  
 వివిధ జీవులతోడి విశిమ్మలి 

2-91.1-ఆటవ లద్వ 
విషుణ మయము పుత!ి వేయిేల బహిాెండ 
మతని జేనలోన నడుఁగ  యుండు;  
బుద్వధ  న ఱుుఁగరాదు భూతభవదావా 
లోకమ్మలి విషుణ లోన నుండు.  

2-92-కంద పదాము 
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మండలములోన భాసకర్ుుఁ 
డుండ ిజగంబులకు దీ్ప్రత  నొసుఁగ డి కియీ బి 
హాెండములోపల నచుాతుుఁ 
డుండుచు బహిర్ంతర్ముల నొగ  వ ల్లుఁగ ంచున్.  

2-18-నార్య కృతి ఆర్ంభంబు 

2-93-ఉతపలమాల 

అటిట యనంతశకిత జగద్ాతుెని నాభిసరోజమందుుఁ నేుఁ 
బుటిట యజింపుఁగా మనసు పుటిటన యజఞపద్ార్థజాతముల్ 
న టటన కానరామికి వినిర్ెల మ్మైన తద్ీయ ర్ూపమున్  
గటిటగ బుద్వధలో నిల్లప్ర కంటి నుపాయము నా మనంబునన్.  

2-94-ససీ పదాము 
పశు యజఞ వాట యూపసతంభ పాతి మృ;  
 దాట శరావ వసంత కాలములును  
సేిహ్ౌషధ్ీ బహ్ు లోహ్ చాతురోి త;ి  
 మత నామధ్ేయ సనెంతిములును 
సంకలప ఋగాజుసాసమ నియుకత వ;  
 షటాకర్మంతాినుచర్ణములును 
దక్ిణల్ ద్ేవతాధ్ాాన తదనుగత;  
 తంత ివతిోద్ేధశ ధర్ణిసుర్ులు 

2-94.1-తేటగీతి 
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నర్పణంబులు బో ధ్ాయనాద్వ కర్ె 
సర్ణి మొదలగు యజఞఞ పకర్ణసమితి 
యంతయును నమెహాతుెని యవయవములు 
గాుఁగుఁ గల్లపంచి విధ్వవత్రకార్మునను.  

2-95-కంద పదాము 
యజాఞ ంగ  యజఞఫలదుుఁడు 
యజేఞశుుఁడు యజఞకర్తయగు భగవంతున్ 
యజఞపుర్ుషుుఁగా మానస 
యజఞముుఁ గావించితిం దదర్పణ బుద్వధన్.  

2-96-కంద పదాము 
అపుపడు బహి్ెలు దమలో 
దపపక ననుుఁ జూచి సముచితకియీు లగుచు 
నిపపర్మే్శున కభిమత 
మొపపుఁగుఁదగు సపతతంతు వొగ ుఁ గావింపన్.  

2-97-చంపకమాల 

మనువులు, ద్ేవద్ానవులు, మానవనాథులు, మర్తయకోటి, ద్ా 
ర్నయము వార వార కిుఁ బిియంబగు ద్ేవతలన్ భజించుచున్ 
ఘనతర్ నిషట యజఞములుఁ గ కైొని చేసరర ; తతులంబుల 
యానుపమమూర త యజఞమయుుఁడెైన ర్మావర్ునందుుఁ జ ందుఁగన్.  

2-98-కంద పదాము 
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సువాకత తంతరి్ూపకుుఁ 
డవాకుత ుఁ డనంతుుఁ డభవుుఁ డచుాతుుఁ డమశుం 
డవాయుుఁడగు హ్ర  సుర్గణ 
సేవుాుఁడు కతీుఫలదుుఁ డగుటుఁ జేసరర  మఖ్ముల్.  

2-99-కంద పదాము 
అగుణుండగు పర్మే్శుుఁడు 
జగములుఁ గల్లపంచుకొఱకుుఁ జతుర్త మాయా 
సగుణుం డగుుఁ గావున హ్ర  
భగవంతుం డనుఁగుఁ బర్ుఁగ  భవాచర తాి!  

2-100-కంద పదాము 
విశ్ాితుెుఁడు, విశ్ేిశుుఁడు,  
విశిమయుం, డఖిలనేత, విషుణ ుఁ, డజుం, డమ 
విశిములోుఁ ద్ా నుండును 
విశిము దనలోనుఁ జాల వ లుుఁగుచు నుండన్.  

2-101-చంపకమాల 

అతని నియుకితుఁ జ ంద్వ సచరాచర్ భూతసమే్తసృషరట  నే 
వితతముగా సృజింతుుఁ బభివిషుణ ుఁడు విషుణ ుఁడు పోి చుుఁ బార్ితీ 
పతి లయమొందుఁ జేయు; హ్ర  పంకర్ుహ్ో దర్ుుఁ డాద్వమూర త య 
చుాతుుఁడు తిిశకితయుకుత ుఁ డగుచుండును నింతకుుఁ ద్ానమూలమ్మై.  

2-102-కంద పదాము 
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విను వతస నీవు ననిడి 
గ న పశిికు నుతతర్ంబు కేవలపర్మం 
బును బహి్ెంబీ యఖిలం 
బున కగు నాధ్ార్ హేతుభూతము సుమీె.  

2-103-కంద పదాము 
హ్ర  భగవంతుుఁ డనంతుుఁడు 
కర్ుణాంబుధ్వ సృషరటకార్ాకార్ణహేతు 
సుుర్ణుం డవిిభుకంటెం 
బర్ుుఁ డెవిుఁడు లేడు తండి!ి పర కింపంగన్.  

2-104-సీస పదాము 
ఇద్వ యంతయును నికక మే్ బొ ంక నుతకంఠ;  
 మతిుఁ దదు్ ణధ్ాానమహిముఁ జేసర 
పర కింప నే నేమి పల్లకిన నద్వ యెిలి;  
 సతాంబ యగు బుధసుత తా! వినుము;  
ధ్ీయుకత! మామకేంద్వయిములు మఱచియుుఁ;  
 బొ ర్య వసతావిసుుర్ణ మ్మందు;  
నద్వగాక మతతను వామాియ తులాంబు;  
 నమరేంద ివందనీయంబు నయిెాుఁ;  

2-104.1-తటేగతీి 

దవిల్ల యా ద్ేవద్ేవుని భవమహాబిధ  
తార్ణంబును మంగళ్కార్ణంబు 
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నఖిల సంపతకర్ంబున ై యలర్ు పాద 
వనజమున కే నొనర ుద వందనములు.  

2-105-ఉతపలమాల 

ఆ నళినాక్షు నందనుుఁడ నయుాుఁ, బజిాపతి నయుా, యోగ వి 
ద్ాా నిపుణుండ నయుాను, బదంపడి మజాననపకిార్మే్ 
యేిను న ఱుంగ, నవిిభుని యిదధమహ్తతవ మ్మఱుంగ నేర్ుత నే?  
కానుఁబడున్ ర్మే్శపర కల్లపతవిశిము గ్ంతకొంతయున్.  

2-106-మతేతభ వికీీడతిము 
విను వేయిేటికిుఁ; ద్ాపసపవిర్! యివిిశ్ాితుెుఁ డమశుండు ద్ాుఁ 
దన మాయామహిమాంతముం ద్ెల్లయుఁగాుఁ దథాంబుగాుఁ జాలడ 
నిను, నే న ైనను మీర్ల ైన సుర్ల ైనన్ వామద్ేవుండు న ై 
నను నికకం బెఱుుఁగంగుఁ జాలుదుమ్మ జాఞ నపకిియీాయుకుత లన్.  

2-107-వచనము 
అ మెహాతుెం డైెన పుండరీకాక్షుండు సర్ిజుఞ ం డంటేని. 

2-108-కంద పదాము 
గగనము దన కడపలుఁ ద్ాుఁ 
దగ న ఱుగని కర్ణి విభుుఁడు ద్ా న ఱుుఁగుఁ డనన్ 
గగనపసివము లే దన 
నగునే సర్ిజఞతకును హాని దలంపన్.  
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2-19-పర్మాతుెని ల్మలలు 

2-109-చంపకమాల 

తలకొని యమెహాతెకుుఁడు ద్ాల్లున యయావతార్కర్ెముల్ 
వ లయుఁగ నసెద్ాదులము వేయి విధంబుల సనుితింతు; మ 
యాలఘు ననంతునిం జిదచిద్ాతెకు నాదుా ననీశు నీశిర్ుం 
ద్ెల్లయుఁగ నేర్ుత మే్ తవిల్ల; ద్వవాచర తుిన కేను మొొక కదన్.  

2-110-మతేతభ వికీీడతిము 
పర్మాతుెం డజుుఁ డమ జగంబుుఁ బతిికలపంబందుుఁ గల్లపంచు ద్ాుఁ 
బర ర్క్ించును దుించు నటిట  యనఘున్ బహిాెతుె నితుాన్ జగ 
దార తుం గేవలు నద్వితీయుని విశుదధజాఞ ను సరాితుె నీ 
శిర్ు నాదాంతవిహమను నిర్ు్ ణుని శశినూెర తుఁ జింతించెదన్.  

2-111-చంపకమాల 

సర్సగతిన్ మునీందుిలు పసినిశరీర్హ్ృషీకమానస 
సుుర్ణ గలపుప డవిిభుని భూర కళాకల్లతసిర్ూపముం 
దర్మిడి చూతు; ర పుపడుుఁ గుతర్క తమోహ్తిచేత నజఞతం 
బొ ర్సరన యపుప డవిిభునిమూర తుఁ గనుంగ్నలేర్ు నార్ద్ా!  

2-112-వచనము 
అని వ ండియు నిటిను ననఘా! యమెహ్నీయతేజఞనిధ్వ మొదల్ల యవతార్ంబు 
సహ్స ిశ్రరాి ద్వ యుకతంబయి పకిృతి పవిర్తకం బగు నాద్వపుర్ుషు ర్ూపంబగు; 
నందుుఁ గాలసిభావంబు లను శకుత  లుదయించె; నందు గార్ాకార్ణర్ూపం 
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బయిన పకిృతి జనించెుఁ; బకిృతివలన మహ్తతతత వంబును ద్ానివలన 
నహ్ంకార్తయింబును బుటెట  నందు రాజసాహ్ంకార్ంబువలన 
నింద్వయింబులును, సాతిికాహ్ంకార్ంబువలన నింద్వయిగుణ పధి్ానంబు ల ైన 
యధ్వద్ేవతలును, తామసాహ్ంకార్ంబువలన భూతకార్ణంబు లయిన శబా 
సపర్శ ర్ూప ర్స గంధ తనాెతంిబులునుం బొ డమ్ముఁ; బంచతనాెతంిబులవలన 
గగనానిల వహిి సల్లల ధరాద్వకంబెైన భూతపంచకంబు గల్లగ ; నందు 
జాఞ నేంద్వయింబు లయిన తికుక్షు శ్లరాత ిజిహాిఘాొణంబులును 
గరేెంద్వయింబుల ైన వాకాపణి పాదపాయూపసథంబులును మనంబును 
జనియించె; ననిింటి సంఘాతంబున విశిర్ూపుండెైన విరాట పర్ుషుండు పుటెట ; 
నతని వలన సియంపకిాశుండయిన సిరాట ట  సంభవించె; నందుుఁ జరాచర్ 
ర్ూపంబుల సాథ వర్జంగమాతెకంబయిన జగతుత ; గల్లగ  నందు 
సతిర్జసతమోగుణాతెకుల మయిన విషుణ ండును హిర్ణాగర్ుాడ నయిన 
యిేనును ర్ుదుిండును గల్లగ తి; మందు సృషరటజననకార్ణుం డయిన 
చతుర్ుెఖ్ుండు పుటెట ; వాని వలన దక్ాదులగు పజిాపతులు దొ్మెండుి గల్లగ ర ; 
అందు భవత్రముఖ్ుల ైన సనకసనందనాద్వ యోగీందుిలును, నాకలోక నివాసు 
లయిన వాసవాదులును, ఖ్గలోకపాలకులగు గర్ుడాదులును, 
నృలోకపాలకులగు మను మాంధ్ాతృ పిముఖ్ులును, దలలోకపాలకు లగు 
ననంత వాసుకి పభిృతులును, గంధర్ి సరదధ  విద్ాా ధర్ చార్ణ సాధా 
ర్క్ోయక్ోర్గ నాగలోకపాలుర్ును మఱియు ఋషులును, బితృద్ేవతలును, 
ద్ెైతా ద్ానవ భూత ప్ేిత ప్రశ్ాచ కూష్ాెండ పశు మృగాదులును, నుదావించిర ; 
ఇటిట  జగత్రథమోదావంబు మహ్తతతత వసృషరట  యనంబడు; ద్వితీయం 
బండసంసరథతం బనం దగుుఁ; దృతీయంబు సర్ిభూతసథం బన నొపుప; నంద్ెైశిర్ా 
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తేజఞ బల సంపనుిల ైన పుర్ుషులు సరాితుెండెైన నారాయణుని 
యంశసంభవులుగా న ఱుంగుము; అపుపండరీకాక్షుని ల్మలావతార్ంబు 
లనంతంబులు; దతకర్ెంబులు ల కకప్ెటట న విర కిని నలవిగాదు; అయినను 
నాకుం ద్య ుఁచి నంత నీ క ఱింగ ంచెద; వినుము. 

2-20-అవతార్ంబుల వ భైవంబు 

2-113-ఉతపలమాల 

అనా కథానులాపము లహ్ర ిశమున్ వినునటిట  సతిియా 
శూనాముల ైన కర్ణముల సూర జనసుత త సర్ిలోక స 
మాెనామున ై తనర్ుు హ్ర మంగళ్ద్వవాకథామృతంబు సౌ 
జనాతుఁ గోీలవయా బుధసతతమ! యిే వివర ంచి చెప్ెపదన్.  

2-114-వచనము 
అని పల్లకి నార్దుం జూచి మఱియు నిటినియిె. 

2-115-మతేతభ వికీీడతిము 
కనకాక్షుండు భుజావిజృంభణమునన్ క్ాెచకమీుం జాపుఁ జు 
టిటన మాడికం గ్నిపో వ, యజఞమయ దంషరట రసాికృతిం ద్ాల్లు య 
దానుజాధ్ీశిర్ుుఁ ద్ాుఁకి యబాి నడుమన్ దంష్ాట ర హ్తిం దుింప ధ్ా 
తిిని గూల ం గుల్లశ్ాహ్తింబడు మహాద్వంి బో ల్ల యతుాగతీన్.  

2-116-వచనము 
మఱియు సుయజాఞ వతార్ంబు విను మని యిటినియిె. 
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2-117-సీస పదాము 
పకిట ర్ుచిపిజాపతికిని సాియంభు;  
 వుని కూుఁతు రాకూతి యను లతాంగ  
కర థ జనిెంచి సుయజుఞ ండు నానొపుప;  
 నతుఁడు దక్ిణ యను నతివయందు 
సుయమ నా మామర్సోత మంబుుఁ బుటిటంచి;  
 యిందుిుఁడెై వ లసర యుప్ేంద ిల్మల 
నఖిల లోకంబుల యార త హ్ర ంచిన;  
 నతని మాతామహ్ుండెైన మనువు 

2-117.1-తటేగతీి 

తన మనంబునుఁ దచుర తిమున కలర  
పర్మపుణుాండు హ్ర  యని పల్లక ుఁ గాన 
నంచితజాఞ ననిధ్వ యిెై సుయజుఞ ుఁ డెలమిుఁ 
ద్ాపసో తతమ! హ్ర  యవతార్మయిెా.  

2-118-వచనము 
అని చెప్రప సాంఖ్ాయోగ పవిర్తకాచార్ావర్ుాం డగు కప్రలుని యవతార్ంబు 
వినుమని యిటినియిె. 

2-119-చంపకమాల 

ధృతమతి ద్ేవహ్ూతికిని ద్వవావిభుండగు కరా్మపజిా 
పతికిుఁ బమిోద మొపప నవభామలతోుఁ గప్రలాఖ్ాుఁ బుటిట  యిే 
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గతి హ్ర  ప ందునటిట  సుభగంబగు సాంఖ్ాము దలి్ల కిచిు దు 
షకృతములువాసర చూప్ె మునిసేవితమ్మై తనరార్ు మోక్షమున్.  

2-120-వచనము 
మఱియు దతాత తేయిావతార్ంబు వినుము 

2-121-సీస పదాము 
తాపసో తతముుఁ డతి ితనయునిుఁ గోర  ర్;  
 మే్శు వేుఁడిన హ్ర  యేిను నీకు 
ననఘ దతుత డన ైతి నని పలుక కతమున;  
 నతుఁడు దతాత తేయిుుఁడెై జనించ ె
నమెహాతుెని చర్ణాబా పరాగ సం;  
 ద్యహ్ంబుచేుఁ బూతద్ేహ్ు లగుచు 
హ  హ్య యదు వంశుా ల హైికాముషరెక;  
 ఫలర్ూప మగు యోగబలము వడసర 

2-121.1-తటేగతీి 

సంచితజాఞ నఫల సుఖ్ ైశిర్ా శకిత 
శ్ౌర్ాములుఁ బొ ంద్వ తమ కీర త చదల వ లుుఁగ 
నిందు నందును వాసరకి న కిక; ర్టిట 
ద్వవాతర్ మూర త విషుణ  నుతింపుఁ దర్మ్మ?  

2-122-వచనము 
వ ండియు సనకాదావతార్ంబు వినుము 
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2-123-సీస పదాము 
అనఘాతె! యిేను గలాపద్వని విశింబు;  
 సృజియింపుఁ దలుఁచి యంచిత తపంబు 
నర థుఁ జేయుచు సన యని పలుకటయు నద్వ;  
 కార్ణంబుగ సనాఖ్ాలనుగల స 
నందన సనక సనతుకమార్ సనతుస;  
 జాతులు నలుిర్ు సంభవించి 
మానసపుతుిల ై మహి నుతిక కికర ;  
 పోయిన కలాపంతమున నశించి 

2-123.1-తటేగతీి 

నటిట యాతీెయతతతవంబు వుటటుఁ జేసర 
సంపది్ాయక భంగ ని జగతి న లి 
గలుగుఁ జేసరర  యవిిషుణ కళ్లుఁ దనర  
నలువు ర్యుాను నొకకుఁడ నయచర త!ి  

2-21-నర్నారాయణావతార్ంబు 

2-124-వచనము 
మఱియు నర్నారాయణావతార్ంబు వినుము 

2-125-కంద పదాము 
గణుతింపుఁగ నర్నారా 
యణు లన ధర్ుెనకు నుదయ మంద్వర ; ద్ాక్ా 
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యణియిెైన మూర త వలనం 
బణిుతగుణోతతర్ులు పర్మపావనమూర్ుత ల్.  

2-126-కంద పదాము 
అనఘులు బదరీవనమున 
వినుత తపో వృతిత  నుండ, విబుధ్ాధ్వపుుఁడున్ 
మనమున నిజపదహానిక ి
ఘనముగుఁ జింతించి ద్వవిజకాంతామణులన్.  

2-127-కంద పదాము 
రావించి తపో విఘిముుఁ 
గావింపుం డనుచు బనుపుఁ గడు వేడుకతో 
భావభవానీకిను లనుఁ 
గా వనితలు సనిర  బదర కావనమునకున్.  

2-128-వచనము 
అందు. 

2-129-మతేతభ వికీీడతిము 
నర్నారాయణు లుని చోటికి మర్ునాిరీ సమూహ్ంబు భా 
సిర్ల్మలం జని ర్ూప విభమి కళా చాతుర్ా మే్పార్ుఁగాుఁ 
బర హాసో కుత ల నాటపాటలుఁ జర ంపం జూచి నిశిుంతతన్ 
భర తధ్ాాన తపః పభిావ నిర్తిం బాటించి నిష్ాకముల ై.  

2-130-కంద పదాము 
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కోీధము దమ తపములకును  
బాధక మగు టెఱిుఁగ  ద్వవిజభామలప్ెై న 
మే్ెధ్ాతెకు లగక యింతయు  
కోీధముుఁ ద్ేర ైర  సతిగుణయుతు లగుటన్.  

2-131-కంద పదాము 
నారాయణుుఁ డపుపడు దన 
యూర్ువు వ సుఁ జీఱ నందు నుదయించెను, బెం 
పార్ంగ నూర్ిశ్ర ముఖ్ 
నారజీనకోటి ద్వవిజనార్ులు మ్మచున్.  

2-132-కంద పదాము 
ఊర్ువులందు జనించిన 
కార్ణమున నూర్ిశి యన ఘనతకు న క కన్ 
వార్ల ర్ూప విలాస వి 
హార్ములకు నోడి ర్ంత నమరీజనముల్.  

2-133-వచనము 
అంతం ద్ాము నర్నారాయణుల తపో విఘింబు గావింపంబూని చేయు 
విలాసంబులు, మానసరకసంకలపమాతంిబున సృషరట  సరథతి సంహార్ంబు 
లగనర్పంజాలు నమెహాతుెల ద్ెసం బనికిరాక కృతఘుినకుం జేుఁయు 
నుపకృతులుంబో ల  నిషులంబుల ైన సరగు్ న గుందుచు, నూర్ిశిం దమకు 
ముఖ్ుారాల్లంగాుఁ గ ైకొని తమ వచిున జాడన మర్ల్ల చని ర్ంత. 
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2-134-కంద పదాము 
కాముని దహించెుఁ గోీధమ 
హామహిమను ర్ుదుిుఁ; డటిట యతికోపము నా 
ధ్ీమంతులు గ ల్లచి ర్నం;  
గామము గ లుచుటలు సెపపుఁగా నేమిటికిన్.  

2-135-వచనము 
అటిట నర్నారాయణావతార్ంబు జగతాపవనంబెై విలసరల ి ; వ ండియు 
ధుివావతార్ంబు వివర ంచెద వినుము. 

2-136-సీస పదాము 
మానిత చర తుుఁ డుతాత నపాదుం డను;  
 భూవరేణుానకు సతుపతుిుఁ డనగ 
నుదయించి మహిముఁ బెంప ంద్వ బాలాంబున;  
 జనకుని కడనుండి సవితితలి్ల 
దను నాడు వాకాాసత రతతిుఁ గుంద్వ మహిత త;  
 పంబు గావించి కాయంబుతోడుఁ 
జని మింట ధుివపదసాథ యి యిెై యటమీుఁద;  
 నర థ వర తంచు భృగాిద్వ మునులుుఁ 

2-136.1-తటేగతీి 

జతుర్గతి గ ంీద వర తంచు సపతఋషులుుఁ 
బెంపు ద్ీప్రంపుఁ దనుి నుతింప వ లసర  
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ధుివుుఁడు నా నొప్రప యవిిషుణ తులుాుఁ డగుచు 
నుని పుణాాతుెుఁ డిపుపడు నునివాుఁడు.  

2-137-వచనము 
మఱియుుఁ బృథుని యవతార్ంబు వినుము 

2-138-ఉతపలమాల 

వేనుుఁడు విపభిాషణ పవిపిహ్తిచుాత భాగాపౌర్ుషుం 
డెై నిర్యంబునం బడిన నాతె తనూభవుుఁడెై పృథుండు నాుఁ 
బూని జనించి తజానకుుఁ బునిర్కంబును బాప్ె; మే్ద్వనిన్ 
థేనువుుఁ జేసర వసుత వితతిం బితిక న్ హ్ర  సతకళాంశుుఁడెై.  

2-139-వచనము 
అని మఱియు "వృషభావతార్ంబు న ఱిుఁగ ంతు; వినుము; ఆగీింధుిండను 
వానికి "నాభి" యనువాుఁ డుదయించె; నతనికి మే్ర్ుద్ేవి యను 
నామాంతర్ంబు గల "సుద్ేవి" యందు హ్ర  వృషభావతార్ంబు నొంద్వ 
జడసిభావంబెైన యోగంబు ద్ాల్లు పశి్ాంతాంతఃకర్ణుండును, బర ముకత 
సంగుండునున ై పర్మహ్ంసాభిగమాం బయిన పదం బిద్వ యని మహ్ర్ుి లు 
వలుకుచుండం జర ంచె; మఱియు హ్యగీవీావతార్ంబు సెప్ెపద వినుము. 

2-140-చంపకమాల 

అనఘచర త!ి మనెఖ్ము నందు జనించె హ్యాననాఖ్ాతన్ 
వినుత సువర్ణ వర్ుణ ుఁడును వేదమయుం డఖిలాంతరాతెకుం 
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డనుపమ యజఞపూర్ుషుుఁడున ై భగవంతుుఁడుదతసమసత  పా 
వనమగు నాసరకాశిసనవర్్ములం దుదయించె వేదముల్.  

2-22-మతాావతార్ంబు 

2-141-వచనము 
మఱియు మతాసయవతార్ంబు వినుము 

2-142-సీస పదాము 
ఘనుుఁడు వ ైవసితమనువుకు దృషటమ్మై;  
 యర్ుద్ెంచునటిట  యుగాంత సమయ 
మందు విచితిమతాావతార్ము ద్ాల్లు;  
 యఖిలావనీమయం బగుచుుఁ జాల 
సర్ిజీవులకు నాశయీభూతుుఁ డగుచు నే;  
 కార్ణవంబెైన తోయముల నడుమ 
మనుెఖ్శిథ వేదమార్్ంబులను జికుక;  
 వడకుండ శ్ాఖ్ లేర్పడుఁగుఁ జేసర 

2-142.1-తటేగతీి 

ద్వవుా లర థంప నా కర థుఁ ద్ెచిు యిచిు 
మనువు న కికంచి ప్ెనాివ వనధ్వ నడుమ 
మునుుఁగకుండంగ నర్సరన యనిమిష్ావ 
తార్ మే్ర కి నుతియింపుఁ దర్మ్మ? వతస!  

2-143-వచనము 
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మఱియుుఁ గూరాెవతార్ంబు వినుము. 

2-144-మతేతభ వికీీడతిము 
అమృతోతాపదన యతుిల ై విబుధ ద్ెైతాానీకముల్, మందరా 
గముుఁ గవింబుగుఁ జేసర యబిధదఱువంగాుఁ గవిపుంగ్ండ వా 
ర థ మునుంగన్ హ్ర  కూర్ెర్ూపమున నద్వంి ద్ాల ుుఁ దతపర్ిత 
భమిణవాాజత వీుఁపుుఁద్ీట శమియింపం జేయుఁగా నార్ద్ా!  

2-145-వచనము 
వ ండియు నృసరంహావతార్ంబు వినుము. 

2-146-మతేతభ వికీీడతిము 
సుర్లోకంబుుఁ గలంచి దే్వసమితిన్ సుికికంచి యుదాద్ద్ా 
ధర్ుుఁడెై వచుు నిశ్ాచర్ుం గని, కనదాంష్ాట ర  కరాళ్సా వి 
సుుర తభూికుటితో నృసరంహ్గతి ర్క్ోరాజ వక్షంబు భీ 
కర్భాసినిఖ్రాజిుఁ దుించె ద్వజిగతకలాాణసంధ్ాయియిెై.  

2-147-వచనము 
ఇంక నాద్వమూలావతార్ంబు సెప్ెపద వినుము. 

2-148-మతేతభ వికీీడతిము 
కర నాథుండు జలగహీ్గహీ్ణ దుఃఖ్ాకాీంతుుఁడెై వేయి వ 
తసర్ముల్ గుయిాడుచుండ వేలుపలకు విశివాాప్రత  లేకుండుటన్ 
హ్ర  నీవే శర్ణంబు నా కనినుఁ గుయాాల్లంచి వేవేగ వా 
శుర్ముం దుించి కరీందుిుఁ గాచె మహితోతాసహ్ంబునం ద్ాపసా!  
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2-149-వచనము 
మఱియును వామనావతార్ంబు వినుము. 

2-150-సీస పదాము 
యజేఞశిర్ుండగు హ్ర  వి షుణ ుఁడద్వతి సం;  
 తానంబునకు న లిుఁ దముెుఁ డయుాుఁ 
బెంపార్ు గుణములుఁ బెదా యిెై వామన;  
 మూర తతో బల్లచకవీర తుఁ జేర   
తదూామి మూడు పాదముె లనడిగ  ప;  
 దతయింబునను జగతత రయంబు 
వంచించి కొనియును వాసవునకు రాజా;  
 మంద్వంప నీశిర్ుండయుా మొఱుఁగ  

2-150.1-తటేగతీి 

యర థర్ూపంబు గ ైకొని యడుగ వలసె 
ధ్ార ెకుల స ముె వినయోచితముగుఁ గాని 
వ డుఁగుుఁదనమున నూర్క విగహీించి 
చలనమంద్వంపరాదు నిశుయము పుత!ి  

2-151-చంపకమాల 

బల్ల నిజమౌళి నవిట ని పాదసరోర్ుహ్ భవాతీర్థ ము 
తకల్లక ధర ంచి, తనుిను జగతత రయమున్ హ్ర కిచిు, కీర్ుత లన్ 
నిల్లప్ె వసుంధరాసథల్లని నిరా్ర్లోక విభుతిహానికిం 
దలుఁకక శుకుీ మాటల కుుఁద్ార్క భూర వద్ానాశ్రలుుఁడెై.  
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2-152-వచనము 
మఱియు న పపర్మే్శిర్ుండు నార్ద్ా! హ్ంసావతార్ంబు నొంద్వ యతిశయ 
భకితయోగంబున సంతుష్ాట ంతర్ంగుం డగుచు నీకు నాతెతతతవపది్ీపకంబగు 
భాగవతమహాపురాణం బుపద్ేశించె; మనివతార్ంబు నొంద్వ సికీయ 
తేజఃపభిావంబున నపతిిహ్తంబెైన చకంీబు ధర యించి దుషటవర్తనుల ైన రాజుల 
దండించుచు శిషట పర పాలనంబు సేయుచు నాతీెయ కీర తచంద్వకిలు 
సతాలోకంబున వ ల్లంగ ంచె; మఱియు ధనింతర  యన నవతర ంచి తన 
నామసెర్ణంబున భూజనంబునకు సకలరోగ నివార్ణంబు సేయుచు 
నాయురేిదంబుుఁ గల్లపంచె నింకుఁ బర్శురామావతార్ంబు వినుము. 

2-153-మతేతభ వికీీడతిము 
ధర్ణీ కంటకుల ైన హ  హ్యనరేందవిాితమున్ భూర వి 
సుుర తోద్ార్కుఠార్ధ్ార్ుఁ గలనన్ ముయిేాడు మాఱుల్ ప ర ం 
బొ ర  మర ాంచి, సమసత  భూతలము విపుు ల్ వేుఁడుఁగా నిచిు తాుఁ 
జిర్ కీర తన్ జమదగ ిరాముుఁ డన మించెం ద్ాపసేంద్యితతమా!  

2-23-రామావతార్ంబు 

2-154-వచనము 
మఱియు శ్రరీామావతార్ంబు సెప్ెపద వినుము. 

2-155-సీస పదాము 
తోయజహిత వంశ దుగధ పారావార్;  
 రాకా విహార్ క రై్వహితుండు 
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కమనీయ కోసలక్ాెభృతుసతా గర్ా;  
 శుకిత సంపుట లసనౌెకితకంబు 
నిజపాదసేవక వజి దుఃఖ్ నిబిడాంధ;  
 కార్ విసుుర త పంకర్ుహ్సఖ్ుుఁడు 
దశర్థేశిర్ కృతాధిర్వాటికా పాింగ;  
 ణాకర్ ద్ేవతానోకహ్ంబు 

2-155.1-తటేగతీి 

చట ల ద్ానవ గహ్న వ ైశ్ాినర్ుండు 
రావణాటోప శ్ ైల పుర్ందర్ుండు 
నగుచు లోకోపకారార్థ మవతర ంచ ె
రాముుఁడెై చకి ీలోకాభిరాముుఁ డగుచు.  

2-156-కంద పదాము 
చితిముగ భర్త లక్షెణ 
శతుి ఘుిల కర థ నగజీనుెం డగుచున్ 
ధ్ాతిని్ రాముుఁడు వ లసెుఁ బ 
వితుి ుఁడు దుషకృత లతా లవితుిం డగుచున్.  

2-157-వచనము 
అంత. 

2-158-సీస పదాము 
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కిసలయ ఖ్ండేందు బిస కుంద పద్ాెబా;  
 పద ఫాల భుజ ర్ద పాణి నేతుిఁ 
గాహ్ళ్ కర్భ చకీ వియతుపల్లన శంఖ్;  
 జంఘోర్ు కుచ మధా జఘన కంఠ 
ముకుర్ చందన బింబ శుక గజ శ్రకీార్;  
 గండ గంధ్యషఠ  వాగ్మన కర్ణుఁ 
జంపకేందుసిర్ణ శఫర్ ధనురీిల;  
 నాసరకాసాాంగ దృగూ్ా శిరోజ 

2-158.1-తటేగతీి 

నళి సుధ్ావర్త కుంతల హాస నాభి 
కల్లత జనకావనీ పాల కనాకా ల 
లాముఁ బర ణయ మయిెా లలాటనేత ి
కార్ుెకధింస ముంకువ గాుఁగ నతుఁడు.  

2-159-వచనము 
అంత. 

2-160-కంద పదాము 
రామున్ మే్చకజలద 
శ్ాామున్ సుగుణాభిరాము సద్ెైిభవసు 
తాిమున్ దుషటనిశ్ాటవి 
రాముం బొ మెనియిెుఁ బంకితర్థుుఁ డడవులకున్.  
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2-161-వచనము 
ఇట ి  పంచిన. 

2-162-చంపకమాల 

అర్ుదుగ లక్షెణుండు జనకాతెజయుం దనతోడ నేుఁగుద్ే 
నర గ  ర్ఘూతతముండు ముదమార్ుఁగ జొచెుుఁ దర్క్షు సరంహ్ సూ 
కర్ కర  పుండరీక కప్ర ఖ్డ్ కుర్ంగ వృకాహి భలి కా 
సర్ ముఖ్ వనాసతత వచయ చండతరాటవి దండకాటవిన్.  

2-163-కంద పదాము 
ఆ వనమున వసరయించి నృ 
పావననయశ్ాల్ల యిచెు నభయములు జగ 
తాపవన మునిసంతతికిుఁ గృ 
పావననిధ్వ యిెైన రామభదుిం డెలమిన్.  

2-164-కంద పదాము 
ఖ్ర్కర్ కుల జలనిధ్వ హిమ  
కర్ుుఁ డగు ర్ఘురామవిభుుఁడు గఱకఱితోడన్ 
ఖ్ర్ుని వధ్వంచెను ఘనభీ 
కర్ శర్ముల నఖిల జనులుుఁ గర్ మర్ుదందన్.  

2-165-కంద పదాము 
హ్ర సుతుుఁ బర చర్ుుఁగాుఁ గ్ని 
హ్ర సుతుుఁ దునుమాడి పనిచె హ్ర పుర్మునకున్;  
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హ్ర విభునకు హ్ర మధాను 
హ్ర రాజాపదంబు నిచెు హ్ర వికమీుుఁడెై.  

2-166-వచనము 
అంత సీతా నిమితతంబునం ద్వలిోకకంటకుం డగు దశకంఠుం దునుమాడుటకున ై 
కప్రసేనాసమే్తుండయి చనిచని ముందట నతి దుర్్మంబయిన సముదంిబు 
ప్ేర ు తెర్ువు సూపకుని నల్లగ . 

2-167-మతేతభ వికీీడతిము 
వికటభూికుటిఫాలభాగుుఁ డగుచున్ వీర్ుండు కోీధ్ార్ుణాం 
బకుడెై చూచిన యంతమాతమిున నపాపథయధ్వ సంతపతతో 
యకణగాీహ్ తిమింగ లపివ ఢుల్మ వాాళ్పవిాళోర ెకా 
బక కార్ండవ చక ీముఖ్ా జలసతిశ్ేణీితో నింకినన్.  

2-168-వచనము 
అయావసర్ంబున సముదుిండు కర్ుణాసముదుిం డగు శ్రరీామభదుిని శర్ణంబు 
స చిునం గర్ుణించి యెిపపటి యటి నిల్లప్ర నలునిచే సేతువు బంధ్వంప్రంచి 
తనాెర్్ంబునం జని. 

2-169-మతేతభ వికీీడతిము 
పుర్ముల్ మూుఁడును నొకకబాణమున నిర్ూెలంబు గావించు శం 
కర్ు చందంబున నేర ు రాఘవుుఁడు లంకాపటటణం బిదధగో 
పుర్ శ్ాలాంగణ హ్ర్ెయ రాజభవనపోి దాత్రతోళీ కవా 
ట ర్థాశిద్విప శసత ర మంద్వర్ నిశ్ాటశ్ేణీితో వేలి్లెడిన్.  
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2-170-కంద పదాము 
రావణు నఖిల జగద్వి 
ద్ాివణుుఁ బర మార ు నిల్లప్ ెర్క్ోవిభుుఁగా 
రావణుననుజనుెని న ై 
రావణసరతకీర త మ్మఱసర రాఘవుుఁ డెలమిన్.  

2-171-సీస పదాము 
ధర్ె సంర్క్షకతిపభిావుం డయుా;  
 ధర్ెవిధింసకతిమునుఁ బొ దల్ల 
ఖ్ర్దండనాభిముఖ్ాముుఁ బొ ంద కుండియు;  
 ఖ్ర్దండ నాభిముఖ్ామున మ్మఱసర 
బుణాజనావన సూుర తుఁ బెంప ంద్వయుుఁ;  
 పుణాజుఁనాంతక సుుర్ణుఁ దనర  
సంతతాశితీ విభీషణుుఁడు గాకుండియు;  
 సంతతాశితీ విభీషణత నొప్రప 

2-171.1-తటేగతీి 

మించెుఁ దనకీర తచేత వాసరంచె ద్వశలు;  
దర్మ్మ నుతియింప జగతి న విర కిన ైనుఁ 
జార్ుతర్మూర త నవనీశచకవీర తుఁ  
బకిటగుణసాందుి దశర్థరామచందుి.  
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2-24-కృష్ాణ వతార్ంబు 

2-172-వచనము 
అటిట  శ్రరీామావతార్ంబు జగతాపవనంబును నసెత్రసాద కార్ణంబును న ై 
నుతిక క క; నింకుఁ గృష్ాణ వతార్ంబు వివర ంచెద వినుము. 

2-173-సీస పదాము 
తాపసో తతమ! విను ద్ెైతాాంశములుఁ బుటిట;  
 నర్నాథు లతుల సేనాసమే్తు 
లగుచు ధరేెతర్ుల ై ధ్ాతిిుఁ బెకుక బా;  
 ధల నలంచుటుఁ జేసర ధర్ణి వగలుఁ 
బొ ందుచు వాపో వ భూభార్ ముడుపుట;  
 క ై హ్ర  పర్ుుఁడు నారాయణుండు 
చెచెుర్ుఁ దన సరతాసరత కేశయుగమున;  
 బలరామ కృషణ  ర్ూపములుఁ దనర  

2-173.1-తటేగతీి 

యదుకులంబున ల్మలమ్మై నుదయ మయిెా 
భవాయశుుఁ డగు వసుద్ేవు భార్ాల ైన 
రోహిణియు ద్ేవకియు నను ర్ూపవతుల 
యందు నునెతతద్ెైతా సంహార  యగుచు.  

2-174-వచనము 
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ఇట ి  పుండరీకాక్షుం డగు నారాయణుండు సమసత  భూభార్ నివార్ణంబు సేయం 
దన మే్నికేశదియంబ చాలునని యాతె పభిావంబు ద్ెలుపుకొఱకు 
నిజకళాసంభవుల ైన రామకృషుణ ల ద్ేహ్వర్ణంబులు శే్ితకృషణం బని 
నిరేాశించుకొఱకు సరతాసరతకేశదియ వాాజంబున రామకృష్ాణ ఖ్ాల నలర  
యవతర ంచె నందు భగవంతుడును సాక్ాద్విషుణ ండును న ైన కృషుణ ండు 
జనమార్్వర త యయుాను నతిమానుషాకర్ెంబుల నాచర ంచుటం జేసర కేవల 
పర్మే్శిర్ుం డయిెా; నమెహాతుెం డాచర ంచు కార్ాంబులు ల కకప్ెటట న విర కి 
నలవిగాదు అయినను నాకు గోచర ంచిన యంత యిెఱింగ ంచెద వినుము. 

2-175-కంద పదాము 
నూతన గర్ళ్సతని యగు 
పూతనుఁ బుర టింటిలోనుఁ బొ తుత ల శిశువ ై 
చేతనముల హ్ర యించి ప 
రేతనగర్మునకు ననిచెుఁ గృషుణ ుఁడు ప్ెలుచన్.  

2-176-కంద పదాము 
వికటముగ నిజపద్ాహ్తిుఁ  
బకిటముగా మూుఁడు న లల బాలకుుఁడెై యా 
శకటనిశ్ాట ని నంతక 
నికటసుథ నిుఁ జేసె భకతనికరావనుుఁడె.ై  

2-177-కంద పదాము 
ముదుా ల కొమర్ుని వేతిల 
ర్దుా లక ై తలి్ల ఱో ల ర్జాులుఁ గటటం 
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బదుా లకు మినుిముటిటన 
మదుా ల వడిుఁ గూల ు జనసమాజము వొగడన్.  

2-178-మతేతభ వికీీడతిము 
మద్వుఁ గృషుణ ండు యశ్లదబిడాుఁ డని నమెంజాల యోగీంది త 
దిదనాంభోజములోుఁ జరాచర్ సమసతపాిణిజాతాటవీ 
నద నదాద్వ ిపయోధ్వ యుకత మగు నానా లోకజాలంబు భా 
సి దనూనకియీుఁ జూప్ెుఁ దలి్లకి మహాశుర్ాంబు వాటిలిుఁగన్.  

2-179-చంపకమాల 

వర్ యమునానద్ీ హ్రద నివాసకుుఁడెై నిజ వకతు నిర్్త 
సుుర త విష్ాంబుపానమున భూజనులన్ మృతిుఁ బొ ందుఁ జేయు భీ 
కర్ గర్ళ్ద్విజిహ్ుిుఁ డగు కాళియ పనిగు నా హ్రదంబుుఁ జ  
చెుర్ వ డల్లంచి కాచె యదుసరంహ్ుుఁడు గోపకగోగణంబులన్.  

2-180-మతేతభ వికీీడతిము 
తనయా గోపకు లగకక రేయితఱి, నిదంి జ ందుఁ గార ుచుు వ 
చిునుఁ గృష్ాణ  మము నగ ిప్ీడితుల ర్క్ింపం దగుం గావవే 
యనినం గనుిలు మీర్ు మోడుిుఁ డిద్ె ద్ావాగ ిన్ వ సనాిర్ుత  నే 
నన వార్టి యొనర్ప మింొగ  శిఖిుఁ బద్ాెక్షుండు ల్మలా గతిన్.  

2-181-కంద పదాము 
మందుని గతి యము నాంబువు 
లందు నిసరం గుీంకి బదుధ ుఁడెై చికికన యా 
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నందుని వర్ుణుని బంధన 
మందు నివృతుత నిగుఁ జేసె హ్ర  సదయుండెై.  

2-182-మతేతభ వికీీడతిము 
మయసూనుండు నిజానువర్ుత ల మహామాయన్ మహమభృదు్ హా 
శయీులంగా నొనర ంచి తతపథము నీర్ంధంిబు గావించినన్ 
ర్య మొపపం గుటిలాసురాధమునిుఁ బో ర్ం దుించి గోపావళిన్ 
దయతోుఁ గాచిన కృషుణ  సనెహిమ మే్తనాెతమేి్ తాపసా!  

2-183-కంద పదాము 
ద్వవిజేందపి్ీితిగ వ 
లివజను లేుఁటేుఁటుఁ జేయు లాల్లత సవనో 
తసవము హ్ర  మానిప్రన గో 
పవర్ులు గావింపకుని బలర పుుఁ డలుకన్.  

2-184-తేటగతీి 

మంద గ్ందల మంద నమందవృషరట ుఁ  
గంీదుకొనుుఁ డంచు నిందుిండు మందల్లంపుఁ 
జండపవన సముదూధ త చట ల విలయ  
సమయ సంవర్త కాభీల జలధర్ములు.  

2-185-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
సపతసకంధ శిఖ్ా కలాప ర్ుచిమతౌసద్ామనీవలి్లకా 
ద్ీపోత దగమీుహ్ుసతమః ప్రహితధ్ాతీి భాగనీర్ంధమి్మై 



243 పో తన తలెుగు భాగవతము – ద్వితీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

సపాత శిసుుర్ద్వందు మండల నభససంఛాద్వతాశ్ాంతర్ 
వాాపాత ంభోద నిర్ర్్ళ్సుుట శిరోవాః పూర్ధ్ారాళ్మ్మై.  

2-186-వచనము 
కుర యు వానజలుి  ప్ెలుి న ర మెలుగ్ని స మెలు వోయి గోకులం బాకులంబయి 
"కృషణ ! కృషణ ! ర్క్ింపు" మని యార తంబొ ంద్వ కుయిాడ నయాఖ్ండ కర్ుణార్స 
సముదుిండును భకతజన సుర్దుిముండును న ైన పుండరీకాక్షుండు. 

2-25-మంథర్గ ర  ధ్ార్ణంబు 

2-187-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
సపాత బాంబుల బాలుుఁడెై నిజభుజాసతంభంబునన్ ల్మలమ్మై 
సపాత హ్ంబులు శ్ ైలరాజము లసచేతత రంబుగాుఁ ద్ాల్లు, సం 
గుపతపాిణులుఁ జేసె మాధవుుఁడు గోగోపాలకవాితమున్ 
సపాత ంభోధ్వ పరీతభూధర్ున కాశుర్ాంబె చింతింపుఁగన్.  

2-188-సీస పదాము 
సాందశిర్చుంది చంద్వకిా ధవళిత;  
 విమల బృంద్ావన వీథవయందు 
రాసకేళీ మహ్ో లాి సుుఁడెై యుతుులి;  
 జలజాక్షుుఁ డొక నిశ్ాసమయమునను 
దనరార్ు మంద ిమధామ తార్ముల నింపు;  
 దళ్ళకొతత  రాగభేదములుఁ జ లుఁగ  
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ధ్ెైవత ఋషభ గాంధ్ార్ నిష్ాద పం;  
 చమ షడా మధామ సిర్ము లోల్లుఁ 

2-188.1-తటేగతీి 

గళ్లు జాతులు మూర్ేనల్ గలుగ వేణు 
నాళ్ వివరాంగుళ్నాాస లాలనమున 
మహితగతిుఁ బాడె నవాకత మధుర్ముగను 
పంకజాక్షుండు ద్ార్ువు లంకుర ంప.  

2-189-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర వేణూద్త మంజులసిర్నినాద్ాహ్ూతల ై గోప సుం 
దర్ు లేతేర్ ధనాధ్వపానుచర్గంధర్ుిండు గ్ంపో వుఁ ద 
తతర్ుణుల్ గుయిాడ శంఖ్చూడుని భుజాదర్పంబు మాయించి తాుఁ 
బర ర్క్ించిన యటిట  కృషుణ ని నుతింపన్ శకామే్ యేిర కిన్?  

2-190-చంపకమాల 

నర్క ముర్పలింబ యవనద్విప ముషరటకమలి కంసశం 
బర్ శిశుపాల పంచజన పౌండకి పలిల దంతవకతు వా 
నర్ ఖ్ర్ సాలి వతస బక నాగ విదూర్థ ర్ుకిె కేశి ద 
ర్ుా ర్ వృష ధ్ేనుకపమిుఖ్ దుషట నిశ్ాట లుఁ దుించె వేలి్లెడిన్.  

2-191-వచనము 
 మఱియును. 

2-192-మతేతభ వికీీడతిము 
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బలభీమార్ుా న ముఖ్ా చాపధర్ ర్ూపవాాజతం గూీర్ులన్ 
ఖ్లులన్ దుషటధరాతలేశిర్ుల సంగాీమ్మైక పారీణ ద్య  
ర్బలకేళిం దునుమాడి సర్ిధర్ణీభార్ంబు మాయించి సా 
ధుల ర్క్ించిన యటిట  కృషుణ ని ననంతుం గ్లుత  న లిపుపడున్.  

2-193-వచనము 
అటిట లోకోతకృషుట ండెైన కృషుణ ని యవతార్మహాతాం బెఱింగ ంచితి నింక 
వాాసావతార్ంబు వినుము. 

2-194-చంపకమాల 

పతిియుగమందు సంకుచితభావులు నలపతరాయువుల్ సుదు 
ర్్తికులున ైన మర్ుత యల కగమాములున్ సికృతంబులున్ సుశ్ా 
శితములున ైన వేదతర్ుశ్ాఖ్లు ద్ా విభజించినటిట  స 
నుితుుఁడు పరాశర్ప్రియతనూజుుఁడు నా హ్ర  పుటెట  నర ెల్లన్.  

2-195-వచనము 
మఱియు బుద్ాధ వతార్ంబు వినుము. 

2-196-మతేతభ వికీీడతిము 
అతిలోలాతుెలు సూనృతేతర్ులు భేద్ాచార్ సంశ్రలుర్ు 
దధత పాష్ాండమతౌపధర్ుెయలు జగతసంహార్ు ల ైనటిట  యా 
ద్వతి సంజాతు లధర్ెవాసనల వర తంపం దద్ాచార్ సం 
హ్తి మాయించి హ్ర ంచె ద్ానవులుఁ బద్ాెక్షుండు బుద్ాధ కృతిన్.  

2-197-వచనము 
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మఱియుం గలకయవతార్ంబు వినుము. 

2-198-మతేతభ వికీీడతిము 
వనజాక్షసతవశూనుాల ై మఱి వషటాసవహాసిధ్ావాకా శ్ల 
భనరాహితుాలు, సూనృతేతర్ులునుం, బాషండులున ైిన వి 
పనిికాయంబును శూదభిూపులుుఁ గల్లంబాటిలి్లనం గల్లకయిెై 
జననంబంద్వ యధర్ెమునిడుఁచు సంసాథ ప్రంచు ధర్ెం బిలన్.  

2-199-వచనము 
అని మఱియుుఁ బితామహ్ుండు నార్దున కిటినియిె "మునీంద్ాి! పుండరీకాక్షుం 
డంగీకర ంచిన ల్మలావతార్ కథావృతాత ంతంబు నేను నీకు న ఱింగ ంచు నింతకు 
ముని హ్ర  వరాహాదావతార్ంబు లంగీకర ంచి తత్రయోజనంబులుఁ ద్ీర ు; 
మనింతరావతార్ంబు లంగీకర ంచినవియు నంగీపర ంపుఁగలవియున ై 
యునియవి; వర్తమానంబున ధనింతర  పర్శురామావతార్ంబులు ద్ాల్లు 
యునివాడు; భావికాలంబున శ్రరీామాదావతార్ంబుల నంగీకర ంపం గలవాుఁ; 
డమెహాతుెండు సృష్ాట యద్వ కార్ాభేదంబులకొఱకు మాయా గుణావతార్ంబు 
లందు బహ్ుశకిత ధ్ార్ణుండెైన భగవంతుుఁడు సరా్ ద్వని దపసుసలును, నేనును, 
ఋషరగణంబులును, నవపజిాపతులునున ై యవతర ంచి విశ్లితాపదనంబు 
గావించుచుండు; ధర్ెంబును విషుణ ండును యజఞంబులును మనువులును 
నింద్ాిద్వ ద్ేవగణంబులును ధ్ాతీిపతులును నయి యవతర ంచి జగంబుల 
ర్క్ించుచుండు; నధర్ెంబును ర్ుదుిండును మహ్ో ర్గంబులును 
రాక్షసానీకంబులునున ై యవతర ంచి విలయంబు నొంద్వంచుచుండు; ని 
తెతఱంగునం బర్మే్శిర్ుండును సరాితెకుండును న ైన హ్ర  విశ్లితపతిత  సరథతి 
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లయ హేతుభూతుండెై విలసరలుి ; ధర్ణీరేణువుల నయిన గణుతింప నలవి 
యగుంగాని యమెహాతుెని ల్మలావతారాదుాతకర్ెంబులు ల కకవ టట  న విర కి 
నశకాంబెై యుండు; నీకు సంక్ేపర్ూపంబున నుపనాసరంచితి సవిసాత ర్ంబుగా 
న ఱింగ ంప నాకుం దర్ంబు గాదనిన ననుాలం జ పపనేల? వినుము. 

2-200-చంపకమాల 

అమర్ుఁ ద్వవిికమీసుుర్ణ నంద్వన యమెహితాతుెపాద వే 
గమున హ్తంబుల ైన తిిజగంబుల కావల వ లు్  సతాలో 
కము చల్లయించినం గర్ుణుఁ గ కైొని కాచి ధర ంచు పాదప 
దెము తుద్వ నుని యపతిిహ్తం బగు శకిత గణింప శకామే్?  

2-26-భాగవత వ భైవంబు 

2-201-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  మాయా బల మే్ న ఱుంగ నుఁట శకాంబే సనంద్ాద్వ స 
తుపర్ుషవాితము క ైన, బుద్వధ  నితర్ంబున్ మాని సేవాధ్వక 
సుుర్ణం దచేర తానురాగగుణవిసూుర తన్ సహ్సాిసా సుం 
దర్తం బొ లపగు శే్షుుఁడుం ద్ెల్లయుఁ డనిన్ జ పప నే లగండొర్ున్.  

2-202-చంపకమాల 

ఇతర్ముమాని తనుి మద్వ న ంతయు నమిె భజించువార  నా 
శితీజన సేవితాంఘి్ ొసర్సీర్ుహ్ుుఁడెైన సరోజనాభుుఁ డం 
చితదయతోడ నిషకపటచితతమునం గర్ుణించు; నటిటవా 
ర్తుల దుర్ంతమ్మై తనర్ు నవిిభు మాయుఁ దర ంతు ర పుపడున్.  
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2-203-వచనము 
మఱియును సంసార్మగుిలయి ద్వవసంబులు ద్యి ుఁచియు నంతంబున శునక 
సృగాల భక్షణంబుల ైన కాయంబులందు మమతింబు సేయక భగవదర్పణంబు 
సేసరన పుణాాతుెలుం గ్ందఱు గల ర ఱింగ ంతు; వినుము; నేను నీ 
బహి్ెతింబునం జ ందు రాజసంబు విడిచి యమెహాతుెని పాద్ార్విందంబుల 
భకితనిషుట ండ నయి శర్ణాగతతింబున భజియించు నపుపడు ద్ెల్లయుదు 
రాజసగుణుండన ై యుని వేళ్ం ద్ెల్లయంజాలుఁ; గావున శ్ాసత రంబులు పపించింపక 
కేవల భకితజాఞ నయోగంబున సేవింతు; మఱియు సనకాదులగు మీర్ును, 
భగవంతుండెైన ర్ుదుిండును, ద్ెైతాపతియైెిన పహిిాదుండును, 
సాియంభువమనువును, నతని పతిి యగు శతర్ూపయుుఁ, దతుపతుిలగు 
ప్రియవతిోతాత నపాదులునుం, బాిచీనబర ియు, ఋభువును, వేనజనకుం డగు 
నంగుండును, ధుివుండును గడవంజాలుదుర్ు వ ండియు. 

2-204-సీస పదాము 
గాధ్వ గయాదు ల్లక్ాికు ద్వల్మప మాం;  
 ధ్ాతలు భీషె యయాతి సగర్ 
ర్ఘు ముచుకుం దైె్ళ్ ర్ంతిద్ే వోదధవ;  
 సార్సి తోదంక భూర షేణ  
శీుతద్ేవ మార్ుతి శతధని ప్రపపల;  
 బల్ల విభీషణ శిబి పార్థ విదుర్ు 
లంబరీష పరాశ రాలర్క ద్ేవల;  
 సౌభర  మిథవలేశి రాభిమనుా 
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2-204.1-తటేగతీి 

లార ణిషేణాదుల ైన మహాతుె ల లమిుఁ 
దవిల్ల యద్ేావు భకితుఁ జితతముల నిల్లప 
తతపరాయణు లౌట దురాా ంతమ్మైన 
విషుణ మాయుఁ దర ంతుర్ు విమలమతులు.  

2-205-మతేతభ వికీీడతిము 
అనఘా! వీర్ల న నినేమిటికిుఁ; ద్వర్ాగాంతుసంతాన ప 
క్ి నిశ్ాటాటవికాఘ జీవనివహ్సీత ర శూద ిహ్ూణాదుల ై 
నను నారాయణభకిత యోగమహితానంద్ాతుెల ై రేని వా 
ర్నయంబుం దర యింతు ర్విిభుని మాయావ ైభవాంభోనిధ్వన్.  

2-206-వచనము 
కావున. 

2-207-కంద పదాము 
శశిత్రశ్ాంతు నభయుని 
విశ్ాితుెుఁ బబిో ధమాతుి విభు సంశుదుధ న్ 
శ్ాశితు సము సదసతపర్ు 
నీశిర్ుుఁ జితతమున నిలుపు మ్మపుడు మునీంద్ాి!  

2-208-వచనము 
అటియిన నపుపణాాతుెల ననవదాశ్రలుర్ నవిదా లజాా వనత వదనయిెై 
ప ందంజాలక వ ైముఖ్ాంబున దవుిదవుిలం దలంగ పో వు మఱియును. 
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2-209-చంపకమాల 

హ్ర ుఁ బర్మాతుె నచుాతు ననంతునిుఁ జితతములం దలంచి సు 
సరథర్త విశ్లక సౌఖ్ాములుఁ జ ంద్వన ధ్ీనిధు లనాకృతాము 
లెఱచియుుఁ జేయనొలిర్ు ;తలంచిన నటిటదయ్; సురేందుిుఁడుం 
బర్ువడి నుయిా; దవిుిన  ప్రపాసరతుుఁడెై సల్లలాభిలాషరతన్?  

2-210-ఉతపలమాల 

సర్ిఫలపది్ాతయును, సర్ిశర్ణుాుఁడు, సర్ిశకుత ుఁడున్,  
సర్ిజగత్రసరదుధ ుఁడును, సర్ిగతుం డగు చకపీాణి యిా 
సర్ిశరీర్ులున్ విగమసంగతిుఁ జ ంద్వ విశ్రర్ామాణుల ై 
పర ి నచ  ోనభంబుగతి బహి్ెము ద్ాుఁ జ డకుండు న పుపడున్.  

2-211-ఉతపలమాల 

కార్ణకార్ాహేతు వగు కంజదళాక్షునికంటె ననుా ల  
వాిర్ును లేర్ు; తండి!ి భగవంతు ననంతుని విశిభావనో 
ద్ార్ుని సదు్ ణావళ్ళ లుద్ాతతమతిం గ్నియాడకుండినం 
జేర్వు చితతముల్ పకిృతిుఁ జ ందని నిర్ు్ ణమ్మైన బహి్ెమున్.  

2-212-మతేతభ వికీీడతిము 
నిగమార్థపతిిపాదకపకిటమ్మై; నిరాిణ సంధ్ాయిగా 
భగవంతుండు ర్చింప భాగవతకలపక్ాెజమ్మై శ్ాసత ర రా 
జి గర షఠ ంబగు నీ పురాణ కథ సంక్ేపంబునం జ ప్రపతిన్;  
జగతిన్ నీవు ర్చింపు ద్ాని నతివిసాత ర్ంబుగాుఁ బుతకిా!  
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2-213-చంపకమాల 

పుర్ుషభవంబునొందుట యపూర్ిము జనెము లందు; నందు భూ 
సుర్ కుల మందుుఁ పుట ట  టతిచోదాము; నిటిగుటన్ మనుషుాల 
సరథర్ మగు కార్ా దురా్శలచేత నశింపక విషుణ  సేవనా 
పర్తుఁ దనర ు నితామగు భవాపథంబును బొ ందు టలపపద్ే?  

2-214-మతేతభ వికీీడతిము 
ఉపవాసవతి శ్ౌచ శ్రల మఖ్ సంధ్య ాపాస నాగ ికియీా 
జప ద్ానాధాయ నాద్వ కర్ెముల మోక్షపాిప్రతసేకూర్; ద 
చుపుభకితన్ హ్ర ుఁ బుండరీకనయనున్ సరాితిశ్ాయిన్ ర్మా 
ధ్వపుుఁ బాపఘుిుఁ బరేశు నచుాతుని నర థం గ్లిలేకుండినన్.  

2-215-కంద పదాము 
వనజాక్షు మహిమ నితాము 
వినుతించుచు; నొర్ులు వొగడ వినుచున్; మద్వలో 
ననుమోద్వంచుచు నుండెడు 
జనములు దనోెహ్వశతుఁ జనర్ు మునీంద్ాి!  

2-216-కంద పదాము 
అని వాణీశుుఁడు నార్ద  
మునివర్ునకుుఁ జ ప్రపనటిట ముఖ్ాకథా సూ 
చన మతిభకితుఁ బరీక్ి 
జానపాలునితోడ యోగ చందుిుఁడు నుడివ న్.  
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2-27-పిపంచాద్వ పిశింబు 

2-217-సీస పదాము 
విను శుకయోగ కి మనుజేశుుఁ డిటిను;  
 మునినాథ! ద్ేవదర్శనము గలుగ 
నార్దమునికిుఁ బంకేర్ుహ్భవుుఁ డెఱిం;  
 గ ంచిన తెఱుఁగు సతకృప దల్లర్ప 
గణుతింప సతాిద్వగుణశూనుాుఁ డగు హ్ర ;  
 కమలాక్షు లోకమంగళ్ము ల ైన 
కథలు నా క ఱిుఁగ ంపు; క కైొని నిససంగ;  
 మ్మైన నా హ్ృదయాబా మందుుఁ గృషుణ  

2-217.1-తటేగతీి 

భవాచర తుని నాదాంతభావశూనుాుఁ 
జినెయాకార్ు ననఘు లక్మెసమే్తు 
నిల్లప్ర, యసరథర్విభవంబు నిఖిల హేయ 
భాజనంబెైన యిా కళేబర్ము విడుతు.  

2-218-వచనము 
అద్వయునుంగాక, యిెవిండేని శదీ్ాధ భకితయుకుత ండెై కృషణగుణకీర్తనంబులు 
వినుచుం బలుకుచు నుండు నటిటవాని హ్ృదయపదెంబు నందుుఁ గర్ణర్ంధి 
మార్్ంబులం బవిేశించి కృషుణ ండు విశమీించి సల్లలగతంబెైన కలుషంబును 
శర్తాకలంబు నివార ంచు చందంబున నాతెగతంబెైన మాల్లనాంబు నపకర ించుుఁ 
గావున. 
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2-219-మతేతభ వికీీడతిము 
భర తోదగనీిద్ాఘతపుత  డగు నపాపంథుం డర్ణాాద్వ సం 
చర్ణకేిశసముదావం బగు ప్రపాసం జ ంద్వ యాతీెయ మం 
ద్వర్ముం జేర  గతశమీుం డగుచు న ంద్ేనిం జనంబో ని భం 
గ  ర్మాధ్ీశుపద్ార్విందయుగ సంగీభూతుుఁడెై మానునే?  

2-220-వచనము 
అద్వయునుంగాక సకలభూతసంసర్్శూనాంబెైన యాతెకు భూతసంసర్్ం బే 
పకిార్ంబునం గల్లగ ; నద్వ నిర ిమితతతింబునం జేసరయో కర్ెంబునం జేసరయో 
యాకమీంబు నా క ఱింగ ంపుము. 

2-221-సీస పదాము 
ఎవిని నాభియం ద్ెలి లోకాంగ సం;  
 సాథ నకార్ణపంకజంబు వొడమ్మ 
నం దుదయించి సరాివయవసూపర తుఁ;  
 దనరార్ునటిట  ప్రతామహ్ుండు 
గడుఁగ  యెివిని యనుగహీ్మున నిఖిల భూ;  
 తముల సృజించె నుతకంఠతోడ 
నటిట  విధ్ాత యిే యనువున సరేిశు;  
 ర్ూపంబు గనుుఁగ్న  ర్ుచిర్ భంగ  

2-221.1-తటేగతీి 

నా పర్ంజఞాతి యిెైన పద్ాెక్షునకును 
నల్లనజునకు బతిీకవినాాసభావ 
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గతులవలనను భేదంబు గలద్ె? చెపుమ;  
యతిదయాసాంద!ి యోగ కులాబిధచంద!ి  

2-222-వచనము 
మఱియును భూతేశిర్ుం డయిన సరేిశిర్ుం డుతపతితసరథతి లయకార్ణంబెైన 
తనమాయను విడిచి మాయానియామకుండెై యిేయిే పది్ేశంబుల శయనంబు 
సేసె; నద్వయునుంగాక పుర్ుష్ావయవంబులచేుఁ బూర్ికాలంబున 
లోకపాలసమే్తంబుల ైన లోకంబు ల తతఱంగునం గల్లపతంబులయిెా; 
నద్వయునుంగాక మహా కలపంబులును, నవాంతర్ కలపంబులును, 
భూతభవిషాదిర్తమాన కాలంబులును, ద్ేహాభిమానుల  ైజనియించిన ద్ేవ ప్రతృ 
మనుష్ాాదులకుం గలుగు నాయుః పమిాణంబులును, బృహ్తూసక్షె 
కాలానువర్తనంబులును, యిే యిే కర్ెంబులంజేసర జీవు లేయిే లోకంబుల 
నొందుదుర్ు? మఱియు నేయిే కర్ెంబులం జేసర దే్వాద్వ శరీర్ంబులం బాిప్రంతు 
ర్టిట  కర్ెమార్్ పకిార్ంబును సతాత వద్వ గుణంబుల పర ణామంబులగు ద్ేవాద్వ 
ర్ూపంబులం గోర్ు జీవులకు నేయిే కర్ెసముద్ాయం బెట ట  సేయందగు న వినికి 
నర పంపం దగు? నవి యెివినిచేత గహీింపంబడు? భూ పాతాళ్ కకుబో ియమ 
గహీ్ నక్షత ిపర్ితంబులును సర తసముదంిబులును ద్ీిపంబులును నే 
పకిార్ంబున సంభవించె? నా యా సాథ నంబులగల వార  సంభవంబు లేలాటివి 
వియతాబహాాభాంతర్ంబులం గలుగు బహిాెండపిమాణం బెంత? మహాతుెల 
చర తంిబు ల టిటవి వరాణ శమీ వినిశుయంబులును, ననుగతంబుల ై 
యాశురాావహ్ంబు లగు హ్ర యవతార్ చర తంిబులును, యుగంబులును, 
యుగ పమిాణంబులును, యుగ ధర్ెంబులును, బతిియుగంబునందును 
మనుషుాల కేయిే ధర్ెంబు లాచర్ణీయంబు లటిట  సాధ్ార్ణధర్ెంబులును, 
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విశ్ేషధర్ెంబులును, జాతివిశ్ేషధర్ెంబులును రాజర ిధర్ెంబులును, నాపతాకల 
జీవన సాధన భూతంబు లగు ధర్ెంబులును, మహ్ద్ాద్వ తతతవంబుల 
సంఖ్ాయును, సంఖ్ాాలక్షణంబును, నా తతతవంబులకు 
హేతుభూతలక్షణంబులును, భగవతసమారాధన విధంబును, అష్ాట ంగయోగ 
కమీంబును, యోగీశిర్ుల యణిమాద్ెైాశిర్ా పకిార్ంబును, వార్ల 
యర ురాద్వగతులును, ల్లంగశరీర్భంగంబులును, ఋగాజుసాసమాథర్ి 
వేదంబులును, నుపవేదంబుల ైన యాయురేిద్ాదులును, ధర్ెశ్ాసత రంబులును, 
నితిహాస పురాణంబుల సంభవంబును, సర్ి భూతంబుల 
యవాంతర్పళి్యంబును, మహాపళి్యంబును, నిష్ాట పూర్తంబులును, యాగాద్వ 
వ ైద్వక కర్ె జాలంబును, వాప్ీకూప తటాక ద్ేవాలయాద్వ నిరాెణంబులును, 
ననిద్ానం బారామ పతిిషట  మొదలగు సాెర్తకర్ెంబులును, కామాంబుల ైన 
యగ ి హ్ో తంిబుల యనుష్ాట న పకిార్ంబును, జీవసృషరటయు, ధరాెర్థ కామంబు 
లనియిెడు తిివర్్ంబుల యాచర్ణ పకిార్ంబును, మల్లనోపాధ్వక పాషండ 
సంభవంబును, జీవాతె బంధమోక్ష పకిార్ంబును, సిర్ూపావసాథ న విధంబును, 
సర్ిసితంతుిండెైన యిాశిర్ుం డాతెమాయం జేసర సర్ికర్ెసాక్ి యయుా, 
నమాెయ న డుఁ బాసర యుద్ాసీనగతిని విభుండెై కీడీించు తెఱంగును, 
గమీంబునుఁ బపినుిండ న ైన నాకు న ఱింగ ంపుము; బాిహ్ెణశ్ాపంబునం జేసర 
శ్లకవాాకుల చితుత ండవ ై యనశన వతిుండవ ైన నీవు వినుట యిెటిని సంద్ేహింప 
వలదు; తిద్ీయ ముఖ్ార్వింద వినిసురాత నారాయణ కథామృత పాన 
కుతూహ్ల్ల న ైన నాకు నింద్వియంబులు వశంబుల ై యుండు; నద్వగావున నే 
నడిగ న పశిింబులకు నుతతర్ంబులు సవిసతర్ంబులుగా నానతిచిు కృతార్ుథ నిం 
జేయుఁ బర్మే్షరటతులుాండవగు నీవ పూర్ిసంపది్ాయానురోధంబున నర్ుి ండ 
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వగుదు వని విషుణ రాతుండయిన పరీక్ినిరేందుిండు బిహ్ెరాతుండెైన శుకయోగ  
నడిగ న నతండు బహి్ెనార్ద సంవాదంబును నేక సంపిద్ాయానుగతంబును 
గతానుగతిక పకిార్ంబునున ై తొలి్ల సరేిశిర్ుండు బహి్ెకలపంబున బహి్ె 
కుపద్ేశించిన భాగవతపురాణంబు వేదతులాంబు నీ క ఱింగ ంతు విను" మని 
చెప్ెప నని సూతుండు శ్ౌనకాద్వ మహామునులకుం జ ప్రపనట ి  
శుకయోగీందుిండు పరీక్ినిరేందుిన కిటినియిె. 

2-28-శ్రీహ్ర  పిధ్ానకర్త 

2-223-సీస పదాము 
భూపాలకోతతమ భూతహితుండు సు;  
 జాఞ నసిర్ూపకుుఁ డెైనయటిట  
పాిణికి ద్ేహ్సంబంధ మ్మటిగు నని;  
 మహి నొపుప నీశిర్మాయ లేక 
కలుగదు; నిదలిోుఁ గలలోనుఁ ద్య ుఁచిన;  
 ద్ేహ్బంధంబుల తెఱుఁగువల ను 
హ్ర యోగ మాయా మహ్తతవంబునం బాంచ;  
 భరతిక ద్ేహ్సంబంధుుఁ డగుచు 

2-223.1-తటేగతీి 

నటిట మాయాగుణంబుల నాతె యోల్ల 
బాలా క్మార్ య్వన భావములను 
నర్ సుపరాిద్వ మూర్ుత లుఁ బొ ర్సర యిేను 
నాయద్వద్వ యను సంసార్మాయుఁ దగ ల్ల.  
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2-224-వచనము 
వర తంచుచు నిట ి ని జీవునికి భగవదాకితయోగంబున ముకిత సంభవించుట 
యిెటిని న పుపడేని జీవుండు పకిృతి పుర్ుష్ాతీతం బయిన బహి్ెసిర్ూపంబు 
నందు మహితధ్ాాన నిషుట ండగు నపుపడు విగతమోహ్ుండెై యహ్ంకార్ 
మమకారాతెకంబయిన సంసర్ణంబు ద్ొఱంగ  ముకుత ండయి యుండు; మఱియు 
జీవేశిర్ులకు దే్హ్సంబంధంబులు గానంబడుచుండు; నటిట  దే్హ్ధ్ార  యిెైన 
భగవంతు నందల్ల భకితం జేసర జీవునకు ముకిత యిెతెతఱంగునం గలుగు నని 
యడిగ తివి; జీవుం డవిద్ాా మహిమం జేసర కరాెనుగతం బయిన 
మిథాార్ూపదే్హ్ సంబంధుండు; భగవంతుండు నిజ యోగ మాయా 
మహిమంబునంజేసర సేిచాేపర కల్లపత చిదాన ల్మలావిగహీ్ుండు; కావున 
భగవంతుండెైన యిాశిర్ుండు సిభజనంబు ముకితసాధన జాఞ నార్థంబు కల్లపతం" 
బని చతుర్ుెఖ్ునకు దద్ీయ నిషకపట తపశురాాద్వ సేవితుండయి 
నిజజాఞ నానందఘనం బయిన సిర్ూపంబు సూపుచు నానతిచెు; నద్వగావున 
జీవునికి భగవదాకిత మోక్షపది్ాయకంబగు; నిందులకు నొకక యితిహాసంబు గల 
ద్ెఱింగ ంతు నాకర ణంపుము; ద్ాన భవద్ీయ సంశయనివృతిత  యయిెాడు" నని 
శుకయోగీందుిండు రాజేందుిన కిటినియిె. 

2-225-సీస పదాము 
హ్ర పాదభకిత ర్హ్సో ాపద్ేషటయు;  
 నఖిల ద్ేవతలకు నధ్వవిభుండు 
న ైన విధ్ాత గలాపద్వయందును నిజా;  
 శయీ పదెమున కధ్వష్ాట న మర్య 
నర థంచి జలముల ననేిషణము సేసర;  
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 నల్లనంబు మొదలు గానంగలేక 
విసరవి కమీెఱను దద్వబసర్ుహాసీనుుఁడె;ై  
 సృషరటనిరాెణేచేుఁ జితతమందుుఁ 

2-225.1-తటేగతీి 

జాల నూహించి తతపర జాఞ నమహిమ 
సర్ణి మనమునుఁ ద్యపుఁక జడనుపడుచు 
లోకజాలంబుుఁ బుటిటంపలేక మోహి 
తాతుెుఁడెై చింత నొందు నయావసర్మున.  

2-226-వచనము 
జలమధాంబుననుండి యక్షర్ సమామాియంబున సపర్శంబు లందు 
ష్ో డశ్ాక్షర్ంబును మఱియు నేకవింశ్ాక్షర్ంబును న ైన యియాక్షర్ దియంబు 
వలన నగుచు మహామునిజనధనం బయిన "తప" యను శబాం 
బినుమాఱుచుర ంపంబడి వినంబడిన నటిట  శబాంబు వల్లకిన యపుపర్ుషుని 
వీక్ింప గోర  నలుద్వకుకలకుం జని వ దకి యిెందునుం గానక మర్ల్లవచిు 
నిజసాథ నంబెైన పదెంబునం ద్ాసీనుండెై యొకికంత చింతించి; యటిట శబాంబు 
దనుిుఁ దపంబు సేయుమని నియమించుటగాుఁ దలంచి పాిణాయామ 
పరాయణుండెై జాఞ నేంద్వియ కరేెంద్వయింబుల జయించి యేికాగచీితుత ండెై, 
సకలలోక సంతాపహేతువగు తపంబు వేయి ద్వవావతసర్ంబులు గావింప, 
నీశిర్ుండు పసినుిండెై ప డసూప్రన నకకమలసంభవుండు తత్క్షణంబ 
రాజసతామసమిశసీతతవ గుణాతీతంబును, శుదధ సతతవగుణావాసంబును, 
నకాలవికమీంబును, సర్ిలోకోనితంబును, సకల సుర్గణ సుత తాంబును, లోభ 
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మోహ్భయ విర్హితంబును, నపునరావృతిత  మార్్ంబును, ననంత 
తేజఞవిరాజితంబు న ైన వ ైకుంఠపుర్ంబుం బొ డగని; యందు. 

2-29-వ కైుంఠపుర్ వర్ణనంబు 

2-227-సీస పదాము 
సూర్ాచంద్ాినలసుుర్ణలుఁ జొర్నీక;  
 నిజద్ీధ్వతిసూుర త నివిటిలి 
ద్వవామణిపభిా ద్ీప్రత సౌధ వి;  
 మాన గోపుర్ హ్ర్ెయ మండపములుుఁ  
బసివ గుచేసిచేభర త కామిత ఫల;  
 సంతాన పాదప సముదయములుుఁ 
గాంచన దండ సంగత మార్ుతోదూధ త;  
 తర్ళ్ విచిత ికేతనచయములు 

2-227.1-తటేగతీి 

వికచక ైర్వ దళ్దర్వింద గత మ 
ర్ందర్సపాన మోద్వతేంద్వంద్వర్ప ి
భూత మంజుల నినదపబిుదధ  రాజ 
హ్ంసశ్లభిత వర్కమలాకర్ములు.  

2-228-సీస పదాము 
వల నొపపగా న దైె్వం కేశవాతపర్;  
 మెని పలుక రాజకీరావళియును 



260 పో తన తలెుగు భాగవతము – ద్వితీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

మహిమ జగద్విషుణ మయ మఖిలమెని;  
 చద్వవ డు శ్ార కాసముదయంబు 
నేపార్ుఁగా జితం తే పుండరీకాక్ష;  
 యని ల్మలుఁబాడు ప్రకావళియును 
లల్లమీఱుఁగా మంగళ్ం మధుసూదన;  
 యనుచుుఁ బల కడు మయూరావళియును 

2-228.1-తటేగతీి 

దవిల్ల శ్ౌీషడిషటసవధ్ే తాాద్వ శబా 
కల్లతముగ మొోయు మధుప నికాయములును 
గల్లగ  యఖిల ైక ద్వవా మంగళ్ విలాస 
మహిముఁ జ నొిందు వ ైకుంఠమంద్వర్ంబు.  

2-229-వచనము 
మఱియుం బయోధరావళీ విభాసరతనభంబునుం బో ల  వ లుంగుచుని 
యద్వధవాధ్ామంబు నందు. 

2-230-సీస పదాము 
సలల్లతేంద్ీవర్శ్ాామాయమానోజావ;  
 లాంగులు నవాప్తీాంబర్ులును 
ధవళార్విందసుందర్పతనిేతుిలు;  
 సుకుమార్తనులు భాసుర్ వినూతి 
ర్తి విభూషణ గ ైువేయ కంకణ;  
 హార్ కేయూర్ మంజీర్ ధర్ులు 
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నితాయ్వనులు వినిర్ెలచర తులు;  
 రోచిషుణ లును హ్ర ర్ూపధర్ులు 

2-230.1-తటేగతీి 

నగు సునందుండు నందుండు నర్ిణుండుుఁ  
బబిలుుఁడును నాద్వ యగు నిజపార్శవచర్ులు 
మఱియు వ ైడూర్ా విదుిమామల మృణాళ్ 
తులాగాతుిలు దను భకితతో భజింప.  

2-231-సీస పదాము 
క్ాళితాఖిలకలెషవజిామర్నద్ీ; జనక కోమల పద్ాబాముల వాని,  
నఖిల సంపతాకర్ణాపాంగ లక్మె వి; లాసరత వక్షఃసథలంబువానిుఁ,  
బదెమితాిమితి భాసరత కర్ుణాత; ర్ంగ త చార్ునేతమిులవాని,  
భువననిరాెణ న ైపుణ భవా నిజ జనె; కార్ణ నాభిపంకజము వాని,  

2-231.1-తటేగతీి 

నహి హితాహిత శయన వాహ్ముల వాని,  
సేవి తామర్ తాపస శ్ేణీివాని,  
నఖిలలోకంబులకు గుర్ుుఁడెైనవాని 
గాంచె; బర్మే్షరట గనుిల కఱవు ద్ీఱ.  

2-232-కంద పదాము 
కమనీయ ర్ూపరేఖ్ా 
ర్మణీయతుఁ జాల నొపుప ర్మణీమణి య 
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కకమలాలయ దన మృదు కర్ 
కమలంబుల విభుని పాదకమలము లగతెతన్.  

2-233-వచనము 
వ ండియు. 

2-234-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శ్రకీాంతాతిలకంబు ర్తిర్ుచిరాజిప్ేింఖితసిర్ణడయ  
లాకేళిన్ విలసరలి్ల తతకచభరాలంకార్ సగ్ింధలో 
భాకీర్ణపచిర్నెధువతి మనోజాఞ లోలనాదంబు ల 
సోత కానుసిర్ ల్మల నొపపుఁగ నిజేశున్ వేడకతోుఁ బాడుఁగన్.  

2-235-వచనము 
అటిట  నితావిభూతి యందు. 

2-236-మతేతభ వికీీడతిము 
సతతజాఞ నర్మా యశ్ల బల మహ  శిరాాద్వ యుకుత న్ జగ 
తపతి యజేఞశు ననంతు నచుాతు దళ్తపంకేర్ుహాక్షున్ శిీయః 
పతి నాదాంతవికార్దూర్ుుఁ గర్ుణాపాథయనిధ్వన్ సాతితాం 
పతి వర థషుణ  సహిషుణ  విషుణ  గుణవిభాిజిషుణ  రోచిషుణ నిన్.  

2-237-మతేతభ వికీీడతిము 
దర్హాసామృత పూర తాసుా నిజభకతతాిణ పారాయణు 
నిర్ుణాంభోర్ుహ్పత ిలోచనునిుఁ బీతావాసుుఁ ద్ెై రలోకాసుం 
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దర్ు మంజీర్ కిరీట కుండల ముఖ్ఞదాదూాషు యోగీశిరే 
శిర్ు లక్మెయుతవక్షుుఁ జినెయు దయాసాందుిం జతురాాహ్ునిన్.  

2-238-వచనము 
మఱియు ననర్ ార్తిమయ సరంహాసనాసీనుండును సునంద నంద కుముద్ాద్వ 
సేవితుండును బకిృతి పుర్ుష మహ్దహ్ంకార్ంబులను చతుశశకుత లును 
గరేెంద్వయి జాఞ నేంద్వయి మనో మహాభూతంబులను షో్ డశశకుత లును 
బంచతనాెతంిబులునుం బర వేషరటంపుఁ గోటార్క పభిావిభాసరతుండును, 
సేితరాలభా సాిభావిక సమసెతత శిరాాతిశయుండును న ై సిసిర్ూపంబునం 
గీడీించు సరేిశిర్ుండెైన పర్మపుర్ుషుం బుర్ుష్ో తతముం బుండరీకాక్షు 
నారాయణుం జూచి సాంద్ాినందకందళిత హ్ృదయార్విందుండును, 
రోమాంచకంచుకిత శరీర్ుండును, ఆనందబాషపధ్ారాసరకత కపో లుండును నగుచు. 

2-239-కంద పదాము 
వర్ పర్మహ్ంస గమా 
సుుర్ణం దనరార్ు పర్మపుర్ుషుని పదపం 
కర్ుహ్ములకు నజుుఁడు చతు 
శిశర్ములు సో ుఁకంగ నతులు సేసరన హ్ర యున్.  

2-30-బిహ్ెకు పిసనుిడగుట 

2-240-చంపకమాల 

ప్రియుుఁడగు బొ డుా ుఁదమిె తొల్లబిడాుఁడు వేలుపుుఁబెదా భూతసం 
చయములుఁజేయుకర్త నిజశ్ాసనపాతుిుఁడు ధ్ాత మొొకికనన్ 
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దయ దళ్ళకొతత ుఁ బల కుఁ బిమదసరెతచార్ుముఖ్ార్విందుుఁడెై 
నయమునుఁ బాణిపంకజమునన్ హ్ర  యాతనిద్ేహ్మంట చున్.  

2-241-ఆటవ లద్వ 
కపట మునులక ంత కాలమునకు న ైన 
సంతసరంప నేను జలజగర్ా!  
చిర్తపససమాధ్వుఁ జ ంద్వ విసరే్చే 
మ్మలుఁగు నినుిుఁ బర ణమింతుుఁ గాని.  

2-242-తేటగతీి 

భదమిగుుఁగాక! నీకు నో! పదెగర్ా!  
వర్ము నిపు డితుత  న ఱిుఁగ ంపు వాంఛితంబు;  
ద్ేవద్ేవుుఁడ నగు నసెద్ీయ పాద 
దర్శనం బవధ్వ విపతితదశల కనఘ!  

2-243-చంపకమాల 

సర్సరజగర్ా! నీ యెిడుఁ బసినిత నొంద్వ మద్ీయలోక మే్ 
నిర్వుగుఁ జూపుటెలిను నహేతుక భూర  దయా కటాక్ష వి 
సుుర్ణన కాని, నీ దగు తపో విభవంబునుఁ గాదు; నీ తప 
శుర్ణము నాదు వాకాముల సంగతిుఁ గాద్ె సరోజసంభవా!  

2-244-కంద పదాము 
తప మనుఁగ మతసవర్ూపము 
తపమను తర్ువునకు ఫలవితానము నే నా 
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తపముననే జననసరథ 
తుాపసంహ్ర్ణము లగనర్ుుచుండుదుుఁ దనయా!  

2-245-కంద పదాము 
కావున మదాకితకిుఁ దప 
మే్విధమున మూలధనము నిద్వ నీ మద్వ రా 
జీవభవ! యిెఱిుఁగ  తప మిట  
గావించుట విగతమోహ్కర్ుెుఁడ వింకన్.  

2-246-కంద పదాము 
అని యానతిచిు కమలజ!  
యెినయుఁగ భవద్ీయమానసేప్రసత మే్మ్మై 
నను నితుత ; వేుఁడు మనినను 
వనర్ుహ్సంభవుుఁడు వికచవదనుం డగుచున్.  

2-247-చంపకమాల 

హ్ర వచనంబు లాతెకుుఁ బిియం బొ నర ంపుఁ బయోజగర్ుాుఁ డయ !  
పర్మపద్ేశ! యోగ జనభావన! యిా నిఖిలోర ి యందు నీ 
యర్యని యటిట  యర్థ మొకుఁడెైనను గలు్ న ? యిెైన నా మద్వన్ 
బెర్సరన కోర క ద్ేవ! వినిప్రంతు దయామతిుఁ జితతగ ంపవే.  

2-248-వచనము 
ద్ేవా! సర్ిభూతాంతరాామివ ై భగవంతుండవ ైన నీకు నమసకర ంచి 
మద్ీయవాంఛితంబు వినివించెద నవధర ంపు; మవాకతర్ూపంబుల ై వ లుంగు 
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భవద్ీయ సూథ లసూక్షె ర్ూపంబులును నానా శకుత యపబృంహితంబుల ైన బహిాెద్వ 
ర్ూపంబులును నీ యంత నీవే ధర ంచి జగదుతపతితసరథతిలయంబులం 
దంతుకీటకంబునుం బో ల ుఁ గావించుచు నమోఘ సంకలుపండవ ై ల్మలావిభూతిం 
గీడీించు మహిమంబు ద్ెల్లయునటిట  పర జాఞ నంబుుఁ గృప సేయుము; 
భవద్ీయశ్ాసనంబున జగనిిరాెణంబు గావించు నపుడు బహిాెభిమానంబునం 
జేసర యవశాంబును మహ్దహ్ంకార్ంబులు నామద్వం బొ డముం గావునుఁ 
దతపర హారార్థంబు వేడెద; ననుిం గర్ుణారా్ుదృషరట  విలోకించి దయసేయు; మని 
వినివించిన నాల్లంచి పుండరీకాక్షుం డతని కిటినియిె. 

2-249-కంద పదాము 
వార జభవ శ్ాసాత ర ర్థ వి 
చార్జాఞ నమును భకిత సమధ్వకసాక్ా 
తాకర్ములను నీ మూుఁడు ను 
ద్ార్త నీ మనమునందు ధర యింపనగున్.  

2-250-సీస పదాము 
పర కింప మతసవర్ూపసిభావములును;  
 మహిమావతార్ కర్ెములుుఁ ద్ెల్లయుఁ 
తతతవవిజాఞ నంబు దలకొని మత్రసా;  
 దమునుఁ గల ్ డి నీకుుఁ గమలగర్ా!  
సృషరటపూర్ిమునుఁ జర ుంప నే నొకర్ుండుఁ;  
 గల్లగ  యుండుదు వీతకర ె నగుచు 
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సమధ్వక సూథ ల సూక్షెసిర్ూపములుుఁ ద;  
 తాకర్ణ పకిృతియుుఁ దగ మదంశ 

2-250.1-ఆటవ లద్వ 
మందు ల్మనమ్మైన నద్వితీయుండన ై 
యుండు నాకు ననా మొకటి లేదు 
సృషరటకాలమందు సృజామానం బగు 
జగము మతసవర్ూప మగును వతస!  

2-251-కంద పదాము 
అర్యుఁగుఁ గలపపళి్యాం 
తర్మున నాదాంత విర్హితకియీతోడం 
బర పూర్ణ నితా మహిమం 
బర్మాతుెుఁడన ై సరోజభవ యిే నుందున్.  

2-31-మాయా పికార్ంబు 

2-252-వచనము 
అద్వయునుంగాక నీవు ననిడిగ న యిాజగనిిరాెణ మాయా పకిార్ం 
బెఱింగ ంతు; లేని యర్థంబు శుకితర్జతభాింతియుంబో ల  నేమిటి మహిమం ద్య ుఁచి 
కమీెఱుఁ ద్య ుఁపకమాను నద్వయిె మద్ీయ మాయావిశ్ేషం బని యెిఱుంగు; 
మద్వయునుంగాక లేని యర్థంబు దృశామానం బగుటకును, గల యర్థంబు 
దర్శనగోచర్ంబు గాకుండుటకును, ద్విచంద్ాిద్వకంబును దమఃపభిాసంబును 
దృష్ాట ంతంబులుగాుఁ ద్ెల్లయు మే్ పకిార్ంబున మహాభూతంబులు భరతికంబు 
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లయిన ఘటపటాదులందుుఁ బవిేశించి యుండు నా పకిార్ంబున నేను నీ 
భూతభరతికంబులయిన సర్ికార్ాంబు లందు సతాాతాత వద్వ ర్ూపంబులం 
బవిేశించి యుందు; భరతికంబులు భూతంబు లందుం గార్ణావసథం బొ ందు 
చందంబున భూత భరతికంబులు గార్ణావసథం బొ ంద్వ నా యందు నభివాకతంబుల ై 
యుండవు; సర్ిద్ేశంబుల యందును, సర్ికాలంబుల యందును నేద్వ 
బో ధ్వతంబెై యుండు నటిటద్వయ పర్బహి్ెసిర్ూపంబు; తతతవంబెఱుంగ నిచిేంచిన 
మిము బో ుఁటి వార్లకు నీ చెప్రపన మద్ీయతతాత వతెకంబెైన యర్థంబ యర్థం బని 
యిెఱుంగుదుర్ు; ఈ యర్థం బుతకృషటం బయినయద్వ యేికాగచీితుత ండవ ై, 
యాకర ణంచి భవద్ీయచితతంబున ధర యించిన నీకు సరా్ ద్వ కర్ెంబు లందు 
మోహ్ంబు సెందకుండెడి; నని భగవంతుండయిన పర్మే్శిర్ుండు 
చతుర్ుెఖ్ున కానతిచిు నిజలోకంబుతో నంతరాథ నంబు నొంద్ె;" నని చెప్రప 
శుకుండు వ ండియు నిటినియిె. 

2-253-సీస పదాము 
అవనీశ! బహి్ె యిటింతర ితుండెైనుఁ;  
 బుండరీకాక్షుని బుద్వధనిల్లప్ర 
యానందమునుఁ బొ ంద్వ యంజల్ల గావించి;  
 తతపర గహీ్మునుఁ దనదు బుద్వధ ుఁ 
గ ైకొని పూర్ిపకిార్ంబునను సమ;  
 సతపపించంబును దగ సృజించి 
మఱియొక నాుఁడు ధర్ెపవిర్తకుుఁ డౌచు;  
 నఖిల పజిాపతియిెైన కమల 
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2-253.1-తటేగతీి 

గర్ుాుఁ డాతెహితార్థమ్మై కాక సకల 
భువనహితబుద్వధ  నునిత సుుర్ణ మ్మఱసర 
మానితంబెైన యమ నియమములు ర ంటి 
నాచర ంచెను సమోెద్వతాతుెుఁ డగుచు.  

2-254-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

2-255-కంద పదాము 
ఆ నల్లనాసన నందను 
ల ైన సనంద్ాద్వ మునుల కగేసీర్ుుఁడున్ 
మానుగుఁ బిియతముుఁడును నగు 
నా నార్దుుఁ డేగుద్ెంచె నబాజు కడకున్.  

2-256-కంద పదాము 
చనుద్ెంచి తండికిిం బిియ 
మొనర్ుఁగ శుశీూషణంబు లగనర చి యతుఁడుం 
దన ద్ెసుఁ బసినుిుఁ డగుటయుుఁ 
గని భగవనాెయ ద్ెల్లయుఁగా నుతుసకుుఁడెై.  

2-32-భాగవత దశలక్షణంబులు 

2-257-సీస పదాము 
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అవనీశ! నీవు న నిడిగ న పగ ద్వ నా;  
 తుఁడుుఁ దండిి నడుగుఁ బితామహ్ుండు  
భగవంతుుఁ డాశితీపార జాతము హ్ర ;  
 గృపతోడుఁ దన క ఱింగ ంచి నటిట 
లోకమంగళ్ చతుశ్లరోక ర్ూపంబును;  
 దశలక్షణంబుల దనర్ు భాగ 
వతము నార్దున కునితిుఁ జ ప్ెప; నాతుఁడు;  
 చార్ు సర్సితీ తీర్మునను 

2-257.1-తటేగతీి 

హ్ర పదధ్ాాన పారీణుుఁ డాతెవేద్వ  
పకిటతేజసరి యగు బాదరాయణునకుుఁ 
గోర  యిెఱిుఁగ ంచ;ె నమెహ్ో ద్ార్ుుఁ డెలమి 
నాకు న ఱిుఁగ ంచె; న ఱిగ ంతు నీకు నేను.  

2-258-వచనము 
అద్వయునుంగాక యిపుడు విరాట పర్ుషునివలన నీ జగంబు లే వడువునుఁ 
బొ డమ్మ ననునవి మొదలయిన పశిింబులు గ్నిి ననిడిగ తివి ఏను ననిిటికి 
నుతతర్ం బగునట ి గా నిమెహాభాగవతం బుపనాసరంచెద నాకర ణంపుము; 
అమెహాపురాణంబు చతుశ్లరోక ర్ూపంబును దశలక్షణంబునున ై సంకుచిత 
మార్్ంబున  నొపుప; నందు దశలక్షణంబు ల విి యనిన "సర్్ంబును, 
విసర్్ంబును, సాథ నంబును, బో షణంబును, నూతులును, మనింతర్ంబులును, 
నీశ్ానుచర తంబులును, నిరోధంబును, ముకితయు, నాశయీంబును, ననం బద్వ 
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తెఱుంగు లయిెా; దశమాశయీ విశుదధయర్థంబు తకికన తొమిెద్వ లక్షణంబులుుఁ 
జ పపంబడె నవి యిెటిట  వనిన. 

2-259-తేటగతీి 

మహ్దహ్ంకార్ పంచ తనాెత ిగగన 
పవన శిఖి తోయ భూ భూతపంచ కేంద్వి 
యపపించంబు భగవంతునందు నగుట 
సర్్ మందుర్ు దీ్నిని జనవరేణా!  

2-260-కంద పదాము 
సర్సరజగర్ుాండు విరా 
ట పర్ుషునివలనన్ జనించి, భూర తర్ చరా 
చర్ భూత సృషరట ుఁ జేయుట  
వర్ువడనిి విసర్్ మండుి భర్తకులేశ్ా!  

2-261-కంద పదాము 
లోకద్యిహినరేంద్ాి 
నీకముుఁ బర మార ు జగము న ఱి నిల్లపన యా 
వ ైకుంఠనాథు విజయం 
బాకలపసాథ న మయిెా నవనీనాథా!  

2-262-కంద పదాము 
హ్ర  సరేిశుుఁ డనంతుుఁడు 
నిర్ుపమ శుభమూర త సేయు నిజభకత జనో 



272 పో తన తలెుగు భాగవతము – ద్వితీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

దధర్ణము పో షణ మవనీ 
వర్! యూతు లనంగుఁ గర్ెవాసన లర్యన్.  

2-263-తేటగతీి 

జలజనాభ దయాకటాక్షపసిాద 
లబాి నఖిల ైక లోకపాలక విభూతి 
మహిముఁ బొ ంద్వన వార  ధర్ెములు విసత  
ర్మునుఁ బలుకుట మనింతర్ములు భూప!  

2-264-కంద పదాము 
వనజఞదర్ునవతార్ క 
థనముుఁ దదీ్యానువర తతతి చార తంి 
బును విసతర ంచి పలుకం 
జను నవి యిాశ్ానుకథలు సౌజనానిధ్ీ!  

2-265-సీస పదాము 
వసుమతీనాథ! సర్ిసాిమి యిెైన గో;  
 విందుండు చిదచిద్ానందమూర త 
సలల్లత సో ిపాధ్వ శకితసమే్తుుఁడెై;  
 తనరార్ు నాతీెయ ధ్ామమందు 
ఫణిరాజ మృదుల తలపంబుప్ెై సుఖ్ల్మల;  
 యోగనిద్ాిర్తి నునివేళ్ 
నఖిల జీవులు నిజవాాపార్శూనుాల ై;  
 యునిత తేజంబు లుర్లుకొనుఁగ 
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2-265.1-తటేగతీి 

జర్ుగు నయావసాథ విశ్ేషంబు ల లి 
విద్వతమగునట ి  వలుకుట యద్వ నిరోధ 
మన నిద్వ యవాంతర్పిళ్యం బనంగుఁ 
బర్ుఁగు నిుఁక ముకిత గతి విను పార థవేంది!  

2-266-సీస పదాము 
జీవుండు భగవతకృపావశంబునుఁ జేసర;  
 ద్ేహ్ధర్ెంబుల ై ధృతి ననేక 
జనాెనుచర తదృశాము ల ైన యజారా;  
 మర్ణంబు లాతెధర్ెంబు లయిన  
ఘన పుణా పాప నికాయ నిరోెచన ; 
 సరథతి నొప్రప పూర్ిసంచితము ల ైన  
యపహ్త పాపెవతాత వదాషట తదు్ ణ;  
 వంతుుఁడెై తగ భగవచేరీర్ 

2-266.1-తటేగతీి 

భూతుుఁడె ైపార్తంతాియతె బుద్వధ నొప్రప 
ద్వవా మాలాానులేపన భవా గంధ 
కల్లత మంగళ్ ద్వవా విగహీ్ విశిషుట ుఁ 
డగుచు హ్ర ర్ూప మొందుటే యనఘ! ముకిత 
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2-33-నారాయణ వ భైవంబు 

2-267-వచనము 
మఱియు నుతపతితసరథతిలయంబు ల ం దగుచుుఁ బకిాశింపుఁబడు నద్వ "యాశయీం" 
బనంబడు; నద్వయ పర్మాతె; బహి్ెశబావాచాంబు నద్వయ; 
పతిాక్ానుభవంబున విద్వతంబుసేయుకొఱకు నాతె యాధ్ాాతిెకాద్వ విభాగంబు 
సెపపంబడియిె; నద్వ యెిటినిన నాతె యాధ్ాాతిె, కాధ్వద్ెైవి, కాధ్వభరతికంబులం 
ద్వవిిధం బయిెా; నందు నాధ్ాాతిెకంబు చక్షురాద్వ గోళ్కాంతర్ిర తయిెై 
యిెఱుంగంబడుుఁ; జక్షురాద్వ కర్ణాభిమానియిెై దషిటయిెైన జీవుండె యాధ్వద్ెైవకుం 
డనందగుుఁ; జక్షురాదాధ్వష్ాట నాభిమానద్ేవతయైెి సూరాాద్వ తేజఞ విగహీ్ుండు 
నగుచు న విని యందు నీ యుభయ విభాగంబునుం గలుగు నతండె 
యాధ్వభరతికుండును, విరాడిిగహీ్ుండును నగుం; గావున దషిటయు దృకుకను 
దృశాంబు ననందగు నీ మూటి యందు నొకటి లేకుని నొకటి గానరా ద్ీ 
తిితయంబు న విండెఱుంగు నతండు సర్ిలోకాశయీుండెై యుండు; నతండె 
పర్మాతెయును; అమెహాతుెండు ల్మలార్థంబెైన జగతసరా్నంబు సేయు 
తలంపున బహిాెండంబు నిరేాద్వంచి తనకు సుఖ్సాథ నంబు నప్ే క్ించి మొదల 
శుదధంబులగు జలంబుల సృజియించ;ె సితః పర శుదుధ ండు గావున సిసృషటంబెై 
యిేకార్ణవాకార్ంబెైన జలరాశియందు శయనంబు సేయుటం జేసర "శ్లి | ఆపో నారా 
ఇతిపోి కాత , ఆపో వ ై నర్సూనవః, తా యదసాాయనం పూర్ిం, తేన నారాయణః 
సెృతః;" అను పమిాణము చ్పుపన నారాయణశబావాచుాండు గావున నతని 
పభిావంబు వర ణంప దురి్భం; బుపాద్ానభూతం బయిన దవిాంబును 
ద్వవిిధంబయిన కర్ెంబును గళాకాష్ాట దుాపాధ్వభినింబయిన కాలంబును, 
జాఞ నాద్వకంబగు జీవసిభావంబును భోకత యగు జీవుండును న విని 
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యనుగహీ్ంబునం జేసర వర తంచుచుండు, న విని యుప్ేక్షంజేసర వర తంపకుండు, 
నటిట  పభిావంబుగల సరేిశిర్ుండు ద్ా నేకమయుా ననేకంబు గాుఁదలంచి యోగ 
తలపంబునం బబిుదుధ ండెై యుండు; అటమీుఁద సిసంకలపంబునం జేసర 
హిర్ణెయంబెైన తన విగహీ్ంబు నధ్వద్ెైవతంబును నధ్ాాతిెకంబును 
నధ్వభూతంబును నను సంజాఞ యుతంబెై తిివిధంబుగా సృజియించె. 

2-34-శ్రీహ్ర  నితావిభూతి 

2-268-సీస పదాము 
అటిట విరాడిిగహీాంత రాకాశంబు;  
 వలన నోజససహ్ో బలము లయిెాుఁ  
బాిణంబు సూక్షెర్ూపకియీాశకితచే;  
 జనియించి ముఖ్ాాసు వనుఁగ బర్ుఁగ  
వ లువడి చను జీవి వ నుకొని పాిణముల్;  
 సనుచుండు నిజనాథు ననుసర ంచు 
భట ల చందంబునుఁ బాటిలుి  క్షుతుత ను;  
 భూర  తృషణయు మఱి ముఖ్మువలనుఁ 

2-268.1-తటేగతీి 

ద్ాలు జిహాిద్వకంబు లుదావము నొంద్ె 
నందు నుదయించె నానావిధ్ెైక ర్సము  
ల నయ నవి యిెలి జిహ్ిచే న ఱుుఁగుఁబడును 
మొనసర పలుక నప్ేక్ించు ముఖ్మువలన.  
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2-269-వచనము 
మఱియు వాగ ంద్వయింబు వుటెట; ద్ానికి ద్ేవత యగ ి, యార ంటి వలన 
భాషణంబు వొడమ్మ; నా యగ ికి మహాజల వాాపతం బగు జగంబున 
నిరోధంబుగలుగటం జేసర యా జలంబె పతిిబంధకం బయిెా; ద్యదూయమానంబెైన 
మహావాయువువలన ఘాొణంబు పుటెటం; గావున వాయుద్ేవతాకంబెైన 
ఘాొణేంద్వయింబు గంధగహీ్ణ సమర్థం బయెిా; నిరాలోకం బగు నాతె 
నాతెయందుుఁ జూడం గోర  తేజంబువలన నాద్వతాద్ేవతాకంబెై ర్ూపగాీహ్కంబెైన 
యక్ియుగళ్ంబు వుటెట ; ఋషరగణంబులచేత బో ధ్వతుం డగుచు భగవంతుండు 
ద్వగాేవతాకంబును శబాగాీహ్కంబును న ైన శ్లీతేంిద్వయింబు వుటిటంచె; సరా్నంబు 
సేయు పుర్ుషునివలన మృదుతి కాఠ నాంబులును లఘుతి 
గుర్ుతింబులును నుషణతి శ్రతలతింబులునుం జేసెడు తిగ ంద్వయిాధ్వష్ాట నం 
బగు చర్ెంబు వుటెట ; ద్ానివలన రోమంబు లుదయించె వానికి మహమర్ుహ్ంబు 
లధ్వద్ేవత లయిెా; నందు నధ్వగత సపర్శగుణుండును నంతర్ాహిః పది్ేశంబుల 
నావృతుండును నగు వాయువువలన బలవంతంబులును, 
నిందది్ేవతాకంబులును, నాద్ాన సమర్థంబులును, నానా 
కర్ెకర్ణదక్షంబులును నగు హ్సతంబు లుదయించె; సేిచాేవిషయగతి 
సమర్ుథ ండగు నీశిర్ుని వలన విషుణ ద్ేవతాకంబు లగు పాదంబు లుదయించె; 
బజిానంద్ామృతార థ యగు భగవంతునివలన పజిాపతిద్ేవతాకంబెై, సీత ర సంభోగాద్వ 
కామాసుఖ్ంబులు గార్ాంబులుగాుఁ గల శిశ్లిపసథంబు లుదయించె మితుిం 
డధ్వద్ెైవతంబుగాుఁ గల్లగ  భుకాత నాిదాసారాంశ తాాగోపయోగం బగు పాయు వన డి 
గుదం బుదావించె; ద్ాని కృతాం బుభయ మలమోచనంబు; ద్ేహ్ంబుననుండి 
ద్ేహాంతర్ంబుుఁ జేర్ంగోర  పూర్ికాయంబు విడుచుటకు సాధనంబగు 
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నాభిద్ాిర్ంబు సంభవించె; నటిట  నాభియిే పాిణాపాన బంధసాథ నం బనంబడుుఁ; 
దదబంధ విశిే్షంబె మృతుా వగు; నద్వయ యూరాథ వధ్యద్ేహ్భేదకం బనియును 
జ పపంబడు; ననిపానాద్వ ధ్ార్ణార్థంబుగ నాంతకిుక్ి నాడమ నిచయంబులు 
గల్లపంపంబడియిె; వానికి నదులును సముదంిబులును నధ్వద్ేవత లయిెా; 
వానివలనుఁ దుషరటపుషుట లును నుదర్ భర్ణర్స పర ణామంబులు గల్లగ యుండు; 
నాతీెయ మాయా చింతనంబొ నర్ుు నపుడు కామసంకలాపద్వ సాథ నం బగు 
హ్ృదయంబు; గల్లగ  ద్ాని వలన మనంబును జందుిండును గాముండును 
సంకలపంబును నుదయించె; నంతమీుఁద జగతసరా్నంబు సేయు 
విరాడిిగహీ్ంబున సపతధ్ాతువులును, బృథవవాప్ేతజఞమయంబు లయిన 
సపతపాిణంబులును, వోామాంబువాయువులచే నుతపనింబుల ై గుణాతెకంబు 
ల ైన యింద్వయింబులును, నహ్ంకార్ పభివంబు ల ైన గుణంబులును, 
సర్ివికార్సిర్ూపం బగు మనసుసను, విజాఞ నర్ూప్రణి యగు బుద్వధయును 
బుట ట ; వివిధంబగు నిద్వయంతయు సరేిశిర్ుని సూథ లవిగహీ్ంబు; మఱియును. 

2-270-కంద పదాము 
వర్ుసుఁ బృథవవాాదాష్ాట  
వర్ణావృతమ్మై సమగీ వ ైభవములుఁ బం 
కర్ుహ్భవాండాతీత 
సుుర్ణం జ లువొందు నతివిభూతి దల్లర్పన్.  

2-271-కంద పదాము 
ప లుపగు సకల విలక్షణ 
ములు గల యాదాంత శూనామును నితామున ై 
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లల్ల సూక్షెమ్మై మనో వా 
కుకలకుం దలపోయుఁగా నగోచర్ మగుచున్.  

2-272-సీస పదాము 
అలఘు తేజఞమయంబెైన ర్ూపం బిద్వ;  
 క్ితినాథ! నాచేతుఁ జ పపుఁబడియి;ె  
మానిత సూథ ల సూక్షెసిర్ూపంబుల;  
 వలన నొప్ెపడు భగవతసవర్ూప 
మమెహాతెకుని మాయాబలంబునుఁ జేసర;  
 ద్వవామునీందుిలుుఁ ద్లె్లయలేర్ు;  
వసుధ్ేశ! వాచామ్మై వాచకంబెై నామ ; 
 ర్ూపముల్ కిీయలును ర్ూఢిుఁ ద్ాల్లు 

2-272.1-ఆటవ లద్వ 
యుండు నటిట  యిాశిర్ుండు నారాయణుం 
డఖిలధృత జగనిియంతయిెైన 
చినెయాతెకుండు సృజియించు నీ పజిా 
పతుల ఋషులుఁ బితృ వితతుల న లమి.  

2-273-వచనము 
మఱియును. 

2-274-సీస పదాము 
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సుర్ సరదా సాధా కినిర్ వర్ చార్ణ;  
 గర్ుడ గంధర్ి రాక్షస ప్రశ్ాచ 
భూత వేతాళ్ కింపుర్ుష కూశ్ాెండ గు;  
 హ్ాక డాకినీ యక్ష యాతుధ్ాన 
విద్ాాధ రాపసరో విషధర్ గీహ్ మాతృ;  
 గణ వృక హ్ర  ఘృషరట ఖ్గ మృగాళి 
భలూి క రోహిత పశు వృక్ష యోనుల;  
 వివిధ కర్ెంబులు వ లయుఁ బుటిట 

2-274.1-తటేగతీి 

జల నభో భూ తలంబుల సంచర ంచు 
జంతు చయముల సతతవర్జసతమో గు 
ణములుఁ ద్వర్ాకుసరాసుర్ నర్ ధరాద్వ 
భావముల భినుి లగుదుర్ు పౌర్వేంద!ి  

2-275-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇర్వొందన్ దుిహిణాతెకుండయి ర్మాధ్ీశుండు విశింబుసు 
సరథర్తం జేసర, హ్ర సిర్ూపుుఁడయి ర్క్ించున్ సమసతవజిఞ 
తకర్ సంహార్ము సేయు నపుపడు హ్రాంతరాామియిెై యింతయున్  
హ్ర యించుం బవనుండు మే్ఘముల మాయం జేయు చందంబునన్.  

2-276-కంద పదాము 
ఈ పగ ద్వని విశిము సం 
సాథ ప్రంచును మనుచు నడుఁచు ధరాెతెకుుఁడెై 
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ద్ీప్రత తిర్ాఙ్ిర్ సుర్ 
ర్ూపంబులు ద్ాన తాల్లు ర్ూఢి దల్లర్పన్.  

2-277-సీస పదాము 
హ్ర  యందు నాకాశ; మాకాశమున వాయు;  
 వనిలంబువలన హ్ుతాశనుండు;  
హ్వావాహ్ను నందు నంబువు; లుదకంబు;  
 వలన వసుంధర్ గల్లగ ; ధ్ాతిి 
వలన బహ్ుపజిావళి యుదావం బయిెా;  
 నింతకు మూలమ్మై యెిసుఁగునటిట 
నారాయణుుఁడు చిద్ానంద సిర్ూపకుం, ; 
 డవాయుం, డజుుఁడు, ననంతుుఁ, డాఢుాుఁ,  

2-277.1-తటేగతీి 

డాద్వమధ్ాాంతశూనుాం, డనాద్వనిధనుుఁ,  
డతని వలనను సంభూత మ్మైన యటిట 
సృషరట  హేతు పకిార్ మీక్ించి తెల్లయుఁ 
జాల ర ంతటి మునుల ైన జనవరేణా!  

2-278-వచనము 
అద్వయునుంగాక. 

2-279-మతేతభ వికీీడతిము 
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ధర్ణీశ్లతతమ! భూత సృషరట  నిట  సంసాథ ప్రంచి ర్క్ించు నా 
హ్ర  కర్తృతిము నొలి కాతెగత మాయారోప్రతం జేసర తా 
నిర్వదుాండు నిర్ంజనుండుుఁ బర్ుుఁడున్ నిషరకంచనుం డాఢుాుఁడున్ 
నిర్ప్కే్షుండును నిషకళ్ంకుుఁ డగుచున్ నితాతిముం బొ ంద్ెడిన్.  

2-280-వచనము 
బహి్ెసంబంధ్వ యగు నీ కలపపకిార్ం బవాంతర్కలపంబుతోడ సంకుచిత 
పకిార్ంబున న ఱింగ చింతి; నిటిట బహి్ెకలపంబున నొపుప పాికృత వ ైకృత 
కలపపకిార్ంబులును, దతపర మాణంబులును, కాలకలపలక్షణంబులును, 
నవాంతర్కలప మనింతరాద్వ భేదవిభాగ సిర్ూపంబును నతి విసాత ర్ంబుగ 
న ఱిగ ంతు విను; మద్వయునుం బదెకలపం బనందగు" నని భగవంతుండెైన 
శుకుండు బరీక్ితుత నకుం జ ప్ెప" నని సూతుండు మహ్ర్ుి లకు న ఱింగ చిన. 

2-35-శ్ౌనకుడు సూతునడుగుట 

2-281-కంద పదాము 
విని శ్ౌనకుండు సూతుం 
గనుుఁగ్ని యిటినియిె సూత !కర్ుణోప్ేతా!  
జననుత గుణసంఘాతా!  
ఘనపుణాసమే్త! విగతకలుషవాితా!  

2-282-వచనము 
పర్మభాగవతోతతముండెైన విదుర్ుండు బంధుమితజిాతంబుల విడిచి సకల 
భువనపావనంబులును, గీర్తనీయంబులును న ైన తీర్థంబులను, నగణాంబుల ైన 
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పుణాక్ేతంిబులను దర శంచి, కమీెఱవచిు, క్ష్ార్వి యగు మ్మైతేయిుం గని 
యతనివలన నధ్ాాతెబో ధంబు వడసె నని వినంబడు; నద్వ యంతయు 
న ఱింగ ంపు" మనిన నతండు యిటినియిె. 

2-283-కంద పదాము 
వినుుఁ డిపుడు మీర్ు ననిడి 
గ న తెఱుఁగున శుకమునీందగేియుుఁ బరీక్ి 
జానపతి యడిగ న నతుఁడా 
తని క ఱిుఁగ ంచిన విధంబుుఁ దగ న ఱిుఁగ ంతున్.  

2-284-వచనము 
సావధ్ానులర ై వినుం డని. 

2-36-పూర ణ 

2-285-ఉతపలమాల 

రామ! గుణాభిరామ! ద్వనరాజకులోంబుధ్వసో మ! తోయద 
శ్ాామ! దశ్ాననపబిలసెైనావిరామ! సురార గోతసిు 
తాిమ! సుబాహ్ుబాహ్ుబలదర్ప తమఃపట తీవధి్ామ! ని 
ష్ాకమ! కుభృలిలామ! కఱకంఠసతీనుతనామ! రాఘవా!  

2-286-కంద పదాము 
అమరేందసిుతవిద్ార్ణ!  
కమలాపతతనూజరాజాకార్ణ! భవసం 
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తమసద్వనేశిర్! రాజఞ 
తతమ! ద్ెైవతసార్ిభరమ! దశర్థరామా!  

2-287-మాల్లని 

నిర్ుపమగుణజాలా! నిర్ెలానందలోలా!  
దుర తఘనసమీరా! దుషటద్ెైతాపహిారా!  
శర్ధ్వమదవిశ్లష్ా! చార్ుసదాకతపో ష్ా!  
సర్సరజదళ్నేతాి! సజానసోత తిపాతాి!  

2-288-గదాము 
ఇద్వ శ్రపీర్మే్శిర్కర్ుణాకల్లత కవితావిచితి కేసనమంతిిపుత ిసహ్జపాండితా 
పో తనామాతా పణిీతం బైెన శ్రమీహాభాగవత పురాణంబు నందు పరీక్ితుత తోడ 
శుకయోగ  భాషరంచుటయు, భాగవతపురాణ వ ైభవంబును, ఖ్టాింగు 
మోక్షపకిార్ంబును, ధ్ార్ుఁణాయోగ విషయం బయిన మహావిషుణ ని 
శ్రపీాద్ాదావయవంబుల సర్ిలోకంబులు నుని తెఱంగును, సతుపర్ుష 
వృతితయు, మోక్షవాతిర కత సర్ికామాఫలపదిద్ేవత భజన పకిార్ంబును, 
మోక్షపదిుండు శ్రహీ్ర  యనుటయు, హ్ర భజనవిర్హితుల ైన జనులకు 
హేయతాపాదనంబును, రాజపశిింబును, శుకయోగ  శ్రహీ్ర  సోత తింబు 
సేయుటయు, వాసుద్ేవ పిసాదంబునం జతుర్ుెఖ్ుండు బహిాెధ్వపతాంబు 
వడయుటయు, శ్రహీ్ర  వలన బహి్ెర్ుద్ాిద్వలోక పపించంబు వుట ట టయు, 
శ్రమీనాిరాయణ ద్వవాల్మలావతార్ పర్ంపరా వ ైభవ వృతాత ంతసూచనంబును, 
భాగవత వ ైభవంబును, బరీక్ితుత  శుకయోగ  నడిగ న పిపంచాద్వ పశిింబులును, 
నందు శ్రహీ్ర  పధి్ానకర్తయని తదిృతాత ంతంబు సెపుప టయు, భగవదాకిత 
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వ ైభవంబును, బహి్ె తపశుర్ణంబునకుం బసినుిండెై హ్ర  
వ ైకుంఠనగర్ంబుతోడ బసినుిండయిన సోత తంిబు సేసర తత్రసాదంబునం 
దనెహిమంబు వినుటయు, వాసుద్ేవుం డానతిచిున పికార్ంబున బహి్ె 
నార్దునికి భాగవతపురాణ పధి్ాన దశలక్షణంబు లుపనాసరంచుటయు, 
నారాయణ వ ైభవంబును, జీవాద్వ తతతవసృషరటయు, శ్రహీ్ర  నితావిభూతాాద్వ 
వర్ణనంబును, గలపపకిారాద్వ సూచనంబును, శ్ౌనకుండు విదుర్ మ్మైతేయి 
సంవాదంబు సెపుప మని సూతు నడుగుటయు, నను కథలు గల 
ద్వితీయసకంధము సంపూర్ణము. 



 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

తృతీయ సకంధము 

3-1-ఉపో ద్ాా తము 

3-1-కంద పదాము 
శ్రమీహిత వినుత ద్వవిజ 
సోత మ! యశసీసమ! రాజసో మ! సుమే్ర్ు 
సేథమ! వినిర ాతభార్్వ  
రామ! దశ్ాననవిరామ! ర్ఘుకులరామా! 

3-2-వచనము 
మహ్నీయగుణగర షుట లగు నముెనిశ్ేషీుఠ లకు నిఖిలపురాణ వాాఖ్ాాన 
వ ైఖ్రీసమే్తుండెైన సూతుం డిటినియిె: అట ి  పరీక్ినిరేందుినకు 
శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 

3-2-విదుర్ునితీరాథ గమనంబు 

3-3-ఉతపలమాల 

"పాండునృపాల నందనులు బాహ్ుబలంబున ధ్ార్తరాషుట ర లన్ 
భండనభూమిలో గ ల్లచి పాండుర్ శ్ార్దచందచింద్వి కా 
ఖ్ండయశః పసిూన కల్లకావళిుఁ గ్ర్వరాజాలక్ిె నొం 
డొండ యలంకర ంపుచు జయోనితిుఁ రాజాము సేయుచుండగన్.  
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3-4-కంద పదాము 
మనుజేంద!ి విదుర్ుుఁ డంతకు 
మును వనమున కేుఁగ  యచట మునిజనగేయున్ 
వినుత తపో ధ్ౌరేయున్ 
ఘను ననుపమ గుణవిధ్ేయుుఁ గన  మ్మైతేయిున్.  

3-5-కంద పదాము 
కనుుఁగ్ని తతాపదంబులు 
దన ఫాలము సో క మొొకిక తగ నిటినియిెన్ 
" మునివర్! సకల జగతాప 
వనచర తుుఁడు గృషుణ ుఁ డఖిల వందుాం డెలమిన్. 

3-6-కంద పదాము 
మండితతేజఞనిధ్వ యిెై 
పాండవ హితమతిని దూతభావంబున వే 
దండపుర  కేగ  కుర్ుకుల 
మండనుుఁ డగు ధ్ార్తరాషుట ర  మంద్వర్మునకున్.  

3-7-తేటగతీి 

చనుఁగ నొలిక మద్ృహ్ంబునకు భకత 
వతసలుం డగు కృషుణ ండు వచుు టేమి 
కతము? నా కద్వ యిెఱిుఁగ ంపు కర్ుణతోడ" 
ననుచు విదుర్ుండు మ్మైతేియు నడిగ " ననిన.  
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3-8-కంద పదాము 
విని వ ఱుఁగంద్వ పరీక్ి 
నెనుజవరేణుాండు విమలమతి నిసతందుిన్ 
మునికుల జలనిధ్వ చందుిన్ 
సునిశిత హ్ర భకితసాందుి శుకయోగీందుిన్.  

3-9-కంద పదాము 
కని యిటిన  " మ్మైతేయిుని 
ననఘుండగు విదుర్ుుఁడే ర్హ్సాము లడిగ న్?  
ముని యిేమి చెప్ెప? నే పగ  
ద్వని ద్ీర్థములాడె? న చటుఁ ద్వర్ుగుచు నుండెన్?  

3-10-తటేగతీి 

ఇనిిదె్ల్లయంగ నానతి యిచిు ననుి 
నర థ ర్క్ింపవే విమలాంతర్ంగ!  
ఘనదయాపాంగ! హ్ర పాదకమలభృంగ!  
మహితగుణసంగ! పాపతమఃపతంగ!" 

3-11-చంపకమాల 

అనవుడు బాదరాయణి ధరాధ్వపుతో ననుుఁ "బూర్ువంశ వ 
ర్థన! విను కషుట ుఁడెైన ధృతరాషట ర నృపాలుుఁడు ప్ెంపుతో సుయో 
ధనముఖ్ పుతుిలం గడు ముదంబునుఁ బెంపుచుుఁ బాండురాజు ద 
ప్రపన ప్రదపం దద్ాతెజులు ప్ెలుకఱి తనిని చేర్ వచిునన్.  
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3-12-వచనము 
ఇట ి వచిున పాండవుల యిెడ నసూయా నిమగుిల ై సుయోధనాదులు. 

3-13-కంద పదాము 
ప్ెటిటర  విష్ాని; మంటం 
గటిటర  ఘనపాశములను; గంగానద్వలో 
న టిటర ; రాజాము వ డలం 
గ్టిటర  ధర్ెంబు విడిచి కుటిలాతెకుల ై.  

3-14-కంద పదాము 
కూీరాతుె లగుచు లాక్ా 
గార్ంబున వార్ు నిద ిగ కైొని యుండన్ 
ద్ార్ుణ శిఖిుఁ దర కొల్లప్రర  
మార్ణకర్ెముల కపమితుత లు నగుచున్.  

3-15-తటేగతీి 

సూర జనగేయ మగు రాజసూయ యజఞ 
విలస దవభృథసాిన పవితిమ్మైన 
ద్ౌపద్ీ చార్ు వేణీభర్ంబు పటిట 
కొలువులోపల నీడిుర  కుతిసతమున.  

3-16-కంద పదాము 
కావున వార్ల కపకృతిుఁ 
గావింపని దొ్క ద్వనంబు గలుగదు, తమ జ 
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నాెవధ్వ నిజ నందనులను 
వావిర  నయాంధనృపతి వలదనుఁ డయిెాన్.  

3-17-తటేగతీి 

మాయజూదంబు పనిి దురాెర్్వృతిత ుఁ 
బుడమిుఁ గ్ని యడవులకుుఁ బో  నడువ నచటుఁ 
ద్వర గ  వార్లు సమయంబు ద్ీర ు యిేుఁగు 
ద్ెంచి తమ యంశ మడిగ నుఁ బంచి యిడక.  

3-18-వచనము 
ఉనియిెడ. 

3-19-చంపకమాల 

సకల నియంత యిెైన హ్ర  సర్ిశర్ణుాుఁడు మాధవుండు సే 
వక నవ కలపకంబు భగవంతుుఁ డనంతుుఁ డనంతశకిత నం 
దకధర్ుుఁ డబాలోచనుుఁడు ధర్ెతనూభవుచే నియకుత ుఁడెై 
యకుటిల భకిత యోగమహతిాతెకుుఁడెై ధృతరాషుట ర  పాల్లకిన్.  

3-20-కంద పదాము 
చని యచట భీషె గుర్ు త 
తతనయ కృపాచార్ా నిఖిల ధ్ాతీిపతులున్ 
విని యనుమోద్వంపుఁగ ని 
టినియిెన్ ధృతరాషుట ర తోడ నవనీనాథా!  

3-21-కంద పదాము 
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" క్ర్వ పాండవు ల్లర్ువుర్ు 
నార్య నీ కొకక సమమ యవనీవర్! నీ 
వే రీతి న ైన బాండుకు 
మార్ుల పాలగసుఁగ  తేని మను నుభయంబున్." 

3-22-కంద పదాము 
అని ధర్ె బో ధమునుఁ బల్ల 
కిన మాటలు చెవుల నిడమి గృషుణ ుఁడు విదుర్ున్ 
ఘన నీతిమంతుుఁ బిలువం 
బనిచినుఁ జనుద్ెంచెుఁ గుర్ుసభాసథలమునకున్. 

3-23-వచనము 
చనుద్ెంచి యచటి జనంబులచేత నుపసరథతంబెైన కార్ాంబు ద్ెలుపంబడినవాుఁడెై 
ధృతరాషుట ర  నుద్ేాశించి యిటినియిె. 

3-24-మతేతభ వికీీడతిము 
" ధర్ణీనాయక! పాండుభూవిభుుఁడు నీ తముెండు; దతుపతుిలం 
బర ర్క్ించిన ధర్ెముం దగవునుం బాటిలుి ; వంశంబు సు 
సరథర్సౌఖ్ఞా నితిుఁ జ ందు శతుిజయముం జేకూర్ు; గోపాల శ్ే 
ఖ్ర్ు చితతంబును వచుు నటిగుట య్ుఁ గ్ర్వావంశ్ాగీణీ!  

3-25-ఆటవ లద్వ 
వార తండిి పాలు వార కి నొసుఁగ  నీ 
పాలు సుతుల క లిుఁ బంచియిచిు 
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చలము విడిచి ధర్ె మలవడ నీ బుద్వధ ుఁ 
జొనుపవయా! కులము మనుపవయా! 

3-26-చంపకమాల 

వినుము; నృపాల నా పలుకు వేయును నేల సమీర్సూతి నీ 
తనయుల ప్ేర్ు వినిుఁ బదతాడిత దుషటభుజంగమంబు చా 
డుపనుఁ గనలగందు; నింతయును మునుినుుఁ జ ప్రపతిుఁ గాద్ె వానిచే 
తన భవద్ీయ పుతుిలకుుఁ దపపదు మృతుా వద్ెనిి భంగులన్.  

3-27-వచనము 
అద్వయునుంగాక. 

3-28-కంద పదాము 
నీపుతుిల శ్ౌర్ాంబును 
జాపాచారాాపగాతెజాత కృపభుజా 
టోపంబును గర్ుణ  దురా 
లాపంబులు నిజముగాుఁ దలంతె మనమునన్.  

3-29-వచనము 
అటేిని వినుము. 

3-30-ఉతపలమాల 

ఏ పర్మే్శుచే జగము ల్మ సచరాచర్కోటితో సము 
ద్ీాప్రతమయిెా; నే విభుని ద్వవాకళాంశజు లబాగర్ా గ్ 
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రీపతి ముఖ్ా ద్ేవ ముని బృందము; ల విుఁ డనంతుుఁ డచుాతుం 
డా పుర్ుష్ో తతముండు గర్ుణాంబుధ్వ గృషుణ ుఁడు పో  నరేశిరా!  

3-31-ఉతపలమాల 

అటిట జగనిివాసుుఁడు మురాసుర్భేధ్వ పరాపర్ుండు చే 
పటిటసఖ్ుండువియామునుబాంధవుుఁడున్ గుర్ుుఁడున్ విభుండున ై 
యిటటలమ్మైన ప్ేిమమునన పుపడుుఁద్యడపడుచుండు వార్లన్ 
జుటటన వేలి న విర కిుఁ జూపుఁగ వచుున ? పార థవోతతమా!  

3-32-ఉతపలమాల 

కావునుఁ బాండునందనులుఁ గాఱియ వ టటక రాజాభాగమున్ 
వావిర  నిచిు రాజామును వంశముుఁ బుతుిల బంధువర్్ముం 
గావుము; గాక లోభి యగు కషట సుయోధను మాట వింటివే 
భూవర్! నీ యుప్ేక్ష నగుుఁ బో  కులనాశము బంధునాశమున్.  

3-33-తటేగతీి 

ఒకనిక ై యిట ి  కుల మ్మలి నుకకడింప 
న తితకొనుఁ జూచె ద్వద్వ నీతియేి నృపాల!  
వినుము; నామాట; నీ సుయోధనుని విడిచి 
కులము రాజాంబుుఁ ద్ేజంబుుఁ నిలుపవయా." 

3-34-కంద పదాము 
అని యిట ి  దఱిమి చెప్రపన 
విని దురోాధనుుఁడు రోషవివశుండెై తా 
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నినతనయ శకుని దుశ్ాశ 
సనుల నిరీక్ించి తామసంబునుఁ బల్లక న్.  

3-35-కంద పదాము 
" ద్ాసీపుతుిని మీర్లు 
ద్ాసనీుం జేయ కిటకుుఁ దగున  ప్రలువుఁగా?  
నాసనీుండెై ప్ేిల డు  
గాసరల్ల చెడిపో వ వ డలుఁగా నడువుుఁ డిుఁకన్." 

3-3-యుదావ దర్శనంబు 

3-36-వచనము 
అని యిట ి  దురోాధనుం డాడిన దురాలాపంబులు దనకు మనసాత పంబు సేయం 
గార్ాంబు విచార ంచి ధ్ెైర్ాం బవలంబించి యొండు వలుకనొలిక శర్శరాసంబులు 
విడిచి కోీధంబు నండంచి విదుర్ుండు వనంబునకుం జని, యందు.  

3-37-ససీ పదాము 
విషుణ సియంవాకత విమలభూములను బ;  
 వితంిబులగు హ్ర క్ేతమిులను  
న లకొని ద్ేవతానిర ెత హ్ర ద్వవా;  
 భూముల గంగాద్వ పుణానదుల 
సరదధపురాణపసిరదధ  పుణాాశమీ;  
 సథలముల నుపవనసథలము లందు 
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గంధమాధన ముఖ్క్ాెభృతతటంబుల;  
 మంజులగ ర  కుంజ పుంజములను 

3-37.1-తేటగీతి 

వికచక ైర్వ పదె హ్లిక మర్ంద 
పాన పర్వశ మధుకర్ గాన బుదధ 
రాజహ్ంస విలాస విరాజమాన 
మగుచుుఁ జ లువొందు పంకేర్ుహాకర్ముల.  

3-38-కంద పదాము 
మఱయిును ఋష్ాాశమీ వన 
సర  దుపవన నద పుళింద జనపద గ ర  గ 
హ్ిర్ గోషట యజఞశ్ాలా 
పుర్ ద్ేవాయతన పుణాభూముల యందున్.  

3-39-కంద పదాము 
కూర్లుుఁ గాయలు నీళాు 
హార్ముగాుఁ గ్నుచు నియమ మలవడుఁగ నసం 
సాకర్శరీర్ుం డగుచు ను 
ద్ార్త నవధూతవేషధర్ుుఁడెై వర్ుసన్.  

3-40-కంద పదాము 
హ్రి్ము గదుర్ుఁగ భార్త 
వరి్మునం గలుగు పుణావర్తీర్థము లు 
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తకరి్ం జూచుచు విగతా 
మర్ుి ండెై సంచర ంచె మనుజవరేణాా!  

3-41-వచనము 
ఇట ి  సంచర ంచుచుుఁ బభిాసతీర్థముకు వచుునపుపడు. 

3-42-చంపకమాల 

అర్ుగుచు ద్ెైతాభేదన దయాపర లబా సమసత  మే్ద్వనీ 
భర్ణధుర్ందర్ుం డగుచుుఁ బాండుసుతాగజీుుఁ డొపుపచుండ భూ 
వర్! విదుర్ుండుుఁ దనిికటవర్ా తమాల ర్సాల మాధవీ 
కుర్వక మాలతీ వకుళ్ కుంజ లసతతట మందు నున ిడన్.  

3-43-చంపకమాల 

నర్వర్ వేణుజానలవినషట మహాటవిమాడికుఁ బాండు భూ 
వర్ ధృతరాషట ర సూను లనివార్ా నిర్ూఢ విరోధ మ్మతిత  యొం 
డొర్ుల జయింపుఁ గోర  కదనోర ిుఁ గుర్ుక్ితిపాలముఖ్ుా లం 
దఱు మృతు లౌటయున్ విని ఘనంబుగ శ్లకనిమగిచితుత ుఁడెై.  

3-44-ఉతపలమాల 

ఆ యిెడుఁ గాలు దనిక ర్యంబున నేుఁగ  సర్సితీనద్ీ 
తోయములందుుఁ గుీంకి మునితులుాుఁడు వే చనియిెం దనూనపా 
తోత యర్ుహాపత  భార్్వ పృథుతిిత సో మ సుద్ాస శకిత భృ 
ద్ాియు యమాభిధ్ానయుత వాహినులం దనుర్కితుఁ గుీంకుచున్.  

3-45-ఉతపలమాల 
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వ ండియుుఁ బుణాభూములుఁ బవితసిర తుత లుఁ జూచుచున్ ర్మా 
మండనుుఁ డుండు ద్వవార్ుచిమనెణిచార్ుకవాట గేహ్ళీ 
మండిత సౌధగోపుర్ విమానము లునిత భకితుఁ జూచుచున్ 
నిండిన వేడకుఁ గృషుణ  పద నీర్జ చింతనుుఁ డైె కమీంబునన్.  

3-46-చంపకమాల 

చని చని తొంటి మతసయకుర్ుజాంగలభూము లతికమీించి చ 
యాన యమునానద్వం గద్వసర యచుట భాగవతున్ సరోజలో 
చన దృఢభకుత  సదు్ ణవిశ్ార్దు శ్ాంతుని దే్వమంతిి శి 
షుాని మహితపసిరదుధ ుఁ బర శ్లషరతద్యషుుఁ బబిుదుధ  నుదధవున్.  

3-47-కంద పదాము 
కని యనురాగ వికాసము 
దన మనమునుఁ దొ్ంగ ల్లంపుఁ దగ గాఢాల్లం 
గన మాచర ంచి న యాం 
బునుఁ గుశలపశిి సేసర ముదమునుఁ బల్లక న్.  

3-48-కంద పదాము 
" హ్ర భకుత లు పుణాాతుెలు 
దుర తవిదూర్ులు విరోధ్వదురా్మబలులుం 
గుర్ుకులతిలకులు కుంతీ 
వర్సూనులు గుశలులే యవార త భకితన్.  

3-49-చంపకమాల 
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హ్ర  దన నాభిపంకర్ుహ్మందు జనించిన యటిట  భార్తీ 
శిర్ుుఁ డతిభకిత వేడ యదువంశమునన్ బలకృషణమూర్ుత ల ై 
పర్ుఁగ జనించి భూభర్ముుఁ బాప్రన భవుాలు రేవతీంద్వరా 
వర్ులట శూర్సేనుని నివాసమునన్ సుఖ్ మునివార్లే?  

3-50-చంపకమాల 

కుర్ుకులు లాదర ంపుఁగ సఖ్ుండును నాపుత ుఁడున ై తనర ు సో  
దర్ తర్ుణీజనంబులను దతపతులం గడు గార్వంబునం 
గర్ుణ దల్లర్ప నాతెజులకంటెుఁ బిియోనితిుఁ బోి చువాడు సు 
సరథర్మతి నునివాుఁడె వసుద్ేవుుఁడు వృషరటకులపది్ీపకా!  

3-51-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కందరాపంశమునం దనూజుుఁ బడయం గామించి భూద్ేవతా 
బృందంబున్ భజియించి తతకర్ుణ ద్ీప్రంపం బభిావంబు ప్ెం 
ప ందన్ ర్ుకిెణి గనినందనుుఁడు పదిుాముిండు భాసిచుమూ 
సంద్యహ్ంబులు దనుిుఁ గ్లి మహితోతాసహ్ంబునన్ మించునే.  

3-52-కంద పదాము 
సర్సరజలోచన కర్ుణా 
పర లబా సమసత  ధర్ణిపాలన మహిమం 
బర్మప్ీితి సుఖించున  
చిర్విభవోద్ార్ుుఁ డుగసీేనుుఁడు జగతిన్.  

3-53-చంపకమాల 
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లల్లత పతివతిామణి విలాసవతీతిలకంబు పార్ితీ 
లలన గుమార్ుుఁ గనిట  సులక్షణ జాంబవతీ లలామ ని 
ర్ెల గతిుఁ గని పటిట  సుకుమార్తనుండు విరోధ్వభంజనో 
తకల్లక సుఖించునే గుణకదంబుుఁడు సాంబుుఁడు వృషరటపుంగవా!  

3-54-కంద పదాము 
హ్ర పదసేవకుుఁ డర  భీ 
కర్ుుఁ డర్ుా ను వలన మిగులుఁ గార్ుెక విదాల్ 
ద్వర్ముగుఁ గఱచిన సాతాకి 
వర్సుఖ్ విభవముల నునివాుఁడె ధర తిిన్?  

3-55-మతేతభ వికీీడతిము 
జలజాతాంకుశ చక ీచాప కుల్లశచేతాిద్వ రేఖ్ాంకితో 
జావల గోవింద పద్ాబా లక్ిత విరాజనాెర్్ ధూళిచేటా 
కల్లతాంగుండు విధూతకలెషుుఁడు నిష్ాకమ్మైక ధర్ుెండు స 
తుకలజాతుండన నొపుప నటిట  ఘనుుఁ డకూీర్ుండు భద్ాితుెుఁడే?  

3-56-కంద పదాము 
శీుతులును గతీుజాతము స 
మెతిుఁ ద్ాల్లునయటిట  వేదమాతగతిన్ శ్రీ 
పతిుఁ దనగర్ాంబున ర్ 
క్ితుుఁ జేసరన గర త ద్ేవకీసతి సుఖ్మే్.  

3-57-వచనము 
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మఱియు, మహాతాె! మహితోపాసకులగువార్ల కోర్ుకలు నిండింపజాల్లన 
పర్మే్శిర్ుండు శబాశ్ాసత రంబునకుం గార్ణంబని తనుి నఖిల ద్ేవతాజనంబు 
లగ ్ంపంగలమే్టి యగుటంజేసర మనోమయుండును 
సకలజీవచతుర ిధ్ాంతఃకర్ణంబు ల ైన చితాత హ్ంకార్ బుద్వధ  మనంబులకుం 
గమీంబున వాసుద్ేవ సంకరి్ణ పదిుామాినిర్ుదుధ  లధ్వద్ేవతంబు లగుదు; ర్టిట  
చతుర ిధతతతవంబులకుుఁ దుర్ాంబెైన తతతవంబును న ైన యనిర్ుదధకుమార్ుండు 
సంతోషచితుత ండగునే" యని. 

3-58-మతేతభ వికీీడతిము 
" ఇతరారాధన మాని కృషుణ ుఁ గమలాధ్ీశుం బయోజాసనా 
ర ుతు భకితన్ నిజనాథుుఁగా సతతమున్ సేవించు పుణుాల్ జగ 
నుితు లధ్ాాతె విదులెహాభుజులు మానుాల్ ధర్ెమార్ు్ లసము 
నితి సతాాతెజ చార్ుద్ేషణ  గదు లానంద్ాతుెలే యుదధవా!  

3-59-తటేగతీి 

కోీధమాతసర్ాధనుుఁడు సుయోధనుండు 
వొలుచు న వినిసభుఁ జూచి కలుష మొదవి 
మనములోన నసూయానిమగుిుఁ డయిెా 
నటిట  ధర్ెజుుఁ డునాిడె? యనఘచర త!  

3-60-తటేగతీి 

ఘనగద్ాభాాస చిత ిసంగతుల మ్మఱసర 
కుర్ుకుమార్ుల భూర  సంగర్ము లోన 
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హ్తులుఁ గావించి వ లసరనయటిట  జ టిట 
వాయుతనయుండు గుశల్లయిెై వఱులునయా?  

3-61-చంపకమాల 

హ్ర కర్ుణాతర్ంగ త కటాక్ష నిరీక్షణ లబా శ్ౌర్ా వి 
సుుర్ణుఁ దనర ు తనుి నని బో యగతిన్ గ ర శుం డెదర ునన్ 
పర్వశ మొపపుఁగా గ ల్లచి పాశుపతాసత రముుఁ గ్ని శతుి భీ 
కర్ుుఁడు ధనంజయుండు సుభగసరథతి మోదము నొందుచుండునే?  

3-62-మతేతభ వికీీడతిము 
తెఱుఁగ్పపన్ జననీవియోగమునుఁ గుంతీసతనాపానంబు సో  
దర్ సంర్క్షయుుఁ గల్్ల దే్వవిభు వకతుసాథ మృతంబున్ ఖ్గే 
శిర్ుుఁ డర థం గయికొని మాడికుఁ గుర్ువంశశ్ేణీి నిర ాంచి త 
దధర్ణీరాజాముుఁ గ్ని మాద్వికొడుకుల్ ధనాాతుెలే? యుదధవా!  

3-63-తటేగతీి 

పాండుభూమీశిర్ుండు సంపాిపతమర్ణుుఁ 
డెైన శిశువులుఁ బోి చుటక ై నిజేశుుఁ 
గూడి చనకుని యటిట  యా కుంతిభోజ 
తనయ జీవించునే నేుఁడు? మనుచర త!ి" 

3-64-వచనము 
అని వ ండియు. 

3-65-మతేతభ వికీీడతిము 
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" అనుజాతుండగు పాండుభూవిభుుఁడు నిరాాణంబునుంబొ ందనా 
తనిపుతుిల్ తనుుఁ జేర్వచిునను మాధాసథయంబుుఁబో ుఁదటిట  యిె 
గ్్ నర ంచెన్ ధృతరాషట రభూమివిభుుఁ డటూి హింపుఁగా న గు్ సే 
సరనవాుఁడే యగుగాక మే్లుగలద్ే చింతింపుఁగా నుదధవా! 

3-66-కంద పదాము 
అనుజుుఁడు వీుఁడనకయ తన 
తనయులు నను వ డలనడువుఁ ద్ానూర్కయుం 
డిన ధృతరాషుట ర ుఁడు నర్కం 
బునుఁబడు నాద్ెైన దుఃఖ్మున ననఘాతాె!  

3-67-వచనము 
అద్వయునుంగాక పర్మశ్ాంతుండవ ైన నీ మనంబున దుఃఖ్ంబు 
కర్తవాంబుగాదంటేని. 

3-68-కంద పదాము 
నర్లోకవిడంబనమున 
హ్ర  పర్మపర్ుండు మానవాకృతితో ని 
దధర్ుఁబుటిట యాతెమాయా 
సుుర్ణన్ మోహింపుఁజేయు భూజనకోటిన్. 

3-69-ఉతపలమాల 

కావున నమెహాతుెని వికార్విదూర్ుని సర్ిమోహ్మా 
యావిలమానసుండ నగునపుపడు సంసృతిదుఃఖినౌదు న 
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ద్ేధవుని సతకృపామహిముఁ ద్ేల్లనవేళ్ సుఖింతు నేనకా 
ద్ా విధ్వశంకర్పభిృతు లవిిభుమాయుఁ దర ంపనేర్ుత రే. 

3-70-వచనము 
అయిన నమెహాతుెని కర్ుణాతర్ంగ తాపాంగ పర లబా విజాఞ న ద్ీపాంకుర్ నిర్సత  
సమసతద్యష్ాంధకార్ుండ నగుటంజేసర మద్ీయ చితతంబు హ్ర పరాయతతంబయిన 
కార్ణంబునను, దతతవంబు సతతంబు నిరీక్ించుచు నుండుదు; మఱియును. 

3-71-ససీ పదాము 
అటిట సరోజాక్షుుఁ డాతీెయపదభకుత ;  
 లడవుల నిడుమలుఁ గుడుచుచుండ 
ద్ౌతాంబుసేయుఁ గ్ందఱు విరోధులు హ్ర ;  
 బదుధ నిుఁజేయ సనిదుధ ల ైన 
బలహమనుమాడిక మార్పడలేుఁడ యసమర్ుథ ుఁ;  
 డని తలంచెదవేని నచుాతుండు 
పర్ుల జయింప నోపక కాదు విద్ాాభి;  
 జాతాధనంబుల జగతిుఁ బెకుక 

3-71.1-తేటగీతి 

బాధలనలంచు దుషటభూపతులన లి 
సెైనాయుకతంబుగా నని సంహ్ర ంచు 
కొఱకు సభలోన నపుపడా కుర్ుకుమార్ు 
లాడు దురాాషణములకు నలుగుఁడయిెా. 
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3-72-మతేతభ వికీీడతిము 
జననంబందుటలేని యిాశిర్ుుఁడుద్ా జనిెంచుటెలిన్ విరో 
ధ్వనిరాసార్థము వీతకర్ుెుఁడగు నద్ేావుండు కర్ెపవి 
ర్తనుుఁడౌటెలిుఁ జరాచర్పకిటభూతశ్ేణీులం గర్ెవ 
ర్తనులం జేయుఁదలంచి కాక కలవే ద్ెైతాార కింగర్ెముల్. 

3-73-కంద పదాము 
హ్ర  నర్ులక లిుఁ బూజుాుఁడు 
హ్ర  ల్మలామనుజుుఁడును గుణాతీతుుఁడున ై 
పర్ుఁగ న భవకర్ెంబులుఁ 
బొ ుఁర్యండుఁట హ్ర కిుఁ గర్ెములు ల్మలలగున్. 

3-74-కంద పదాము 
మద్వుఁ దనశ్ాసనమిడి నిజ 
పదములు సేవించు లోకపాలాదుల ప్ెం 
ప దవింప యదుకులంబున 
నుదయించెను భువిని బలసహ్ో దర్ుుఁడగుచున్. 

3-75-తటేగతీి 

చలనమందక భూర  సంసర్ణతర్ణ 
మ్మైనసతీకర త ద్వకుకల నతిశయిలి్ల 
వఱల సమమతియిెై యునివాుఁడె కృషుణ ుఁ" 
డనుచు నుదావుని విదుర్ుుఁ డడుగుటయును. 



306 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-76-వచనము 
"అటిటయిెడ నయుాదధవుండు. 

3-4-కృష్ాణ ద్వ నిరాాణంబు 

3-77-కంద పదాము 
యదుకులనిధ్వయగు కృషుణ ని 
పదజలజవియోగతాపభర్మున మాటల్ 
ప్రిదులక హ్ృదయంబెర యుఁగుఁ 
బెదవులుదడుపుచును వగలుఁ బెంపఱియుండెన్." 

3-78-కంద పదాము 
అనిచెప్రప బాదరాయణి 
మనుజేందుినివలను సూచి మఱి యిటినియిెన్ 
విను మొకనాుఁడమ యుదధవుుఁ 
డనయము న ైద్ేండి బాలుుఁడెై యునితఱిన్. 

3-79-వచనము 
మునుి కృషుణ నిం గూడియాడు బాలకులలో నొకక బాలునిుఁ గృషుణ నింగా భావించి 
పర చర్ాసేయుచుండ గుణవతీమతలి్ల యగు తలి్ల సనుద్ెంచి "యాకొంటి 
విద్వయిేల రావని" యని ప్రల్లచిన జననీవాకాంబులు గ ైకొనక 
యఖ్ండతేజఞనిధ్వయిెైన పుండరీకాక్షుపాద్ార్వింద మకర్ందసేవానుర్కితంజేసర 
యుని యుదధవుండు నేుఁడు కృషణవియోగతాపంబున హ్ర వార్త విదుర్ునకుుఁ 
జ పపంజాలక యొపపఱి యుండుట యిేమి చితిం" బని వ ండియు నిటినియిె 
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"అంత నుదధవుండు సరోజాక్షపాద్ార్వింద మకర్ందసుధ్ాజలనిధ్వ 
నిమగిమానసుం డెై గద్దకంఠుం డగుచు. 

3-80-కంద పదాము 
ఘనముగ న మెనమున మిం 
చిన కృషణవియోగజనిత శిఖిదర కొనుఁగాుఁ 
గనుుఁగవుఁ బెడచ ేనొతుత చుుఁ 
బెనుప ంద్వన దుర తశిఖ్ర భిదుర్ున్ విదుర్ున్. 

3-81-వచనము 
కనుంగ్ని యిటినియిె 

3-82-కంద పదాము 
"యముుఁడను ఘనకాలభుజం 
గమపుంగవుుఁడెగచిపటటుఁగా యదువంశ్ల 
తతముల చర తలిుుఁదతుకశ 
లములేమని చెపుపదుంగలంగ డిమనమున్. 

3-83-ససీ పదాము 
మునిజనముఖ్పదెములు ముకుళింపంగ;  
 ఖ్లజనలోచనోతపలము లలర్ 
జార్చోర్ులకోర క సఫలతనొందగ;  
 ద్ానవదరాపంధతమస మడర్ 
వర్యోగ జనచకవీాకంబు లడలంగ;  
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 కలుషజనానురాగంబు పర్ి 
భూర ద్యష్ాగమసూపర త వాటిలింగ;  
 నుద్వత ధర్ెకియీ లుడిగ మడుఁగ 

3-83.1-తేటగీతి 

మానుష్ాకార్ర్ుచికోటి మందపఱచి 
యనఘ యేిమన నేర్ుత ుఁ గృష్ాణ భిద్ాన 
లోకబాంధవుుఁ డుతతమశ్లి కమూర త 
మించుతేజంబుతో నసతమించెనయా. 

3-84-వచనము 
మఱియును. 

3-85-కంద పదాము 
హ్ల కుల్లశ జలజ రేఖ్ా 
లల్లతశ్రకీృషణపాదలక్ితయిె ైని 
ర్ెలగతి నొప్ెపడు ధర్ణీ 
లలనామణి నేుఁ డభాగా లక్షణ యయిెాన్. 

3-86-కంద పదాము 
యాదవులవలన రాజా 
శ్రదీ్ొలుఁగ ను ధర్ెగతి నశించెను భువి మ 
రాాదలు దప్ెప నధరోె 
తాపదనమున ద్ెైతాభేద్వదప్రపనప్రదపన్. 
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3-87-వచనము 
మఱియు లల్లతనికషణవిరాజమాన మణిగణకిర్ణ సుషమావిశ్ేష విడంబిత 
విమలసల్లలంబు లందుుఁ బితిఫల్లత సంపూర్ణచందమిండల ర్ుచి నిరీక్ించి 
జలచర్బుద్వధంజేసర తజాలవిలోలమీనంబు లనూన సేిహ్ంబునం దలంచు 
చందంబునుఁ, గృష్ాణ నుచర్ుల ైన యదు వృషరట  కుమార్ు లమెహ్నీయమూర తం 
దమకు నగేసీర్ుండని కాని ల్మలా మానుషవిగహీ్ుండెైన పర్మాతుెండని 
యిెఱుంగక, హ్ర మాయా జనితంబగు నసద్ాావంబునంజేసర భోజన 
శయనాసనానుగమనంబులం జేర  సహ్ో దరాద్వభావంబులం గూడి చర యింతుర్ు; 
అద్ేావుని మాయాపయోనిధ్వనిమగుిలు గాకుండ నబాభవాదులక ైనం ద్ీఱదు 
సర్ిగుణగర షుఠ లును సతుపర్ుష శ్ేషీుట లును నగు పర్మభాగవతులకుం దకకుఁ 
దకికనవార్లకుం జ పపనేల; అద్వయునుంగాక, యభిజన విద్ాా ధన బల 
గర్ిమద్ాంధ్ీభూతచేతసుకల ైన శిశుపాలాద్వ భూపాలకు లమెహాతుెనిం 
బర్తతతవంబని యెిఱుంగక నింద్వంచు దురాాషలు దలంచి మనసాత పంబు 
నొందుచుండుదు" నని, వ ండియు. 

3-88-మతేతభ వికీీడతిము 
అవితృప్ేతక్షణధ్ీసమాహిత తపో వాాసంగుల ైనటిట  భా 
గవతశ్ేషీుట ల కాతెమూర త నిఖిల ైకజఞాతిమ్మైుఁజూప్ర శ్ల 
కవిశ్లకంబులు నిరా్హించి కమలాకాంతుండు శ్ాంతుండు మా 
నవర్ూపంబగు ద్ేహ్మున్ వదల్ల యంతరాధ నుుఁ డయిెాం జుమీ.  

3-89-ససీ పదాము 
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మానవ ైకవికాసమానమ్మై తనకును;  
 విసెయజనకమ్మై వ లయునటిట 
యాతీెయయోగమాయాశకితుఁ జేపటిట ;  
 చూపుచు నతాంతసుభగుుఁ డగుచు 
భూషణంబులకును భూషణంబెై వివే;  
 కములక లిను బర్కాషఠ  యగుచు 
సకలకలాాణసంసాథ నమ్మై సతామ్మై;  
 తేజర ల ి డునటిట ద్వవామూర త 

3-89.1-తేటగీతి 

తాన తనమూర త నిజశకితుఁ దగ ధర ంచె 
యమతనూభవు రాజసూయాధిర్ంబు 
నందు న విని శుభమూర త నర థతోడ 
నిండువేడుకుఁ జూచి వర ణంచుచుండు. 

3-90-కంద పదాము 
పకిటముగుఁ గమలభవసృ 
షరటకుిఁ గార్ణ మిమెహాతుెుఁడే యనుచును ను 
తుసకుల ై తనూెర తని ద 
పపకచూచిర గాద్ె తతసభాజనుల లిన్. 

3-91-వచనము 
మఱియు శ్ాంతోగరీ్ూపధర్ుుఁడెైన సరేిశిర్ుండు శ్ాంతర్ూపుండు గావునుఁ, 
బర్కృతాపరాధ నిప్ీడామానసుండయుా ననుకంపాయతత  చితుత ండెై వర తంచు 
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పరాపర్ుండును బకిృతికార్ాంబెైన మహ్తతతవర్ూపుండును జననవిర్హితుం 
డయుాను ద్ార్ువులువలన ననలంబు ద్య ుఁచు చందంబున జననంబు 
నొందుచుండు; అటిట  సరోజనాభుని హాసరాసల్మలానురాగ విలోకన 
పతిిలబామానల ైన గోపకామినులు దనూెర తదర్శనానుషకతమనీషలం గల్లగ  వర తంచి; 
ర్ద్వయునుం గాక. 

3-92-చంపకమాల 

ద్వవిజులకోర కుఁద్ీర్ప వసుద్ేవుని యింట జనించి కంసద్ా 
నవుుఁడు వధ్వంచుననాయమునంజని నందునియింటనుంటకున్ 
యవనజరాసుతాదులకు నాజిన దుర్పడలేక సజాన 
సతవమథురాపుర న్ విడిచి ద్ాగుటకున్ మద్వుఁజింతనొందుదున్. 

3-93-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-94-ససీ పదాము 
కడుఁగ  ప్ెకికడుమలుఁ గుడుచుచుుఁ జితతముల్;  
 కలుఁగుఁగ బంధనాగార్ములను 
వనర న ద్ేవకవీసుద్ేవులను డాయుఁ;  
 జనుద్ెంచి భకితవందన మొనర ు 
" తల్లదండుిలార్! యిేుఁ గలుగంగ మీర్లు;  
 కంసుచే నలజడిుఁ గాీగుచుండుఁ 
గడగ  శతుిని జంపుఁగాలేక చూచుచు;  
 నుని నాతపుపుఁ బసినుి లగుచుుఁ 
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3-94.1-తేటగీతి 

గావుుఁ"డని యానతిచిున ద్ేవద్ేవు 
నదుాతావహ్ మధుర్వాకాములుఁ దలుఁచి 
తలుఁచి నాచితతమునుఁ బెదాగలుగుచుందుుఁ 
బృథులపాతకభూమిభృద్వాదుర్ విదుర్! 

3-95-కంద పదాము 
విమలమతిుఁదలుఁప న విని 
బొ మముడి మాతమిున నిఖిలభూద్ేవీభా 
ర్ము వాయునటిట హ్ర పద 
కమలమర్ందంబు గోీలు ఘనుుఁడెవాిడయ?  

3-96-కంద పదాము 
మందపజిుఞ ుఁడన ై గో 
విందుని ముర్ద్ెైతాహ్ర్ుని విషుణ నిుఁ బర్మా 
నందుని నందతనూజుని 
మందర్ధర్ుుఁ జితతమందు మఱతున  యెిందున్. 

3-97-చంపకమాల 

అద్వయునుుఁ గాక, మీర్ు నృపులందఱుుఁజూుఁడగ ధర్ెసూతి ప్ెం 
ప దవిన రాజసూయసవనోతసవమందును జనెమాద్వగాుఁ 
బదపడి యెిగ్్ నర్ుు శిశుపాలుుఁడు యోగ జనంబు ల్లటిటద 
టిటదని యెిఱుంగనోపని కడింద్వపదంబునునొంద్ెనే కద్ా. 
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3-98-చంపకమాల 

కుర్ునృప పాండు నందను లకుంఠ తకేళిుఁ జమూసమే్తుల ై 
యర గ  ర్ణోర ి న విని ముఖ్ాంబుర్ుహామృత మాతెలోచనో 
తకర్ములుఁ గోీల్ల పార్థవిశిఖ్పికర్క్షతపూతగాతుిల ై 
గుర్ుతర్ మోక్షధ్ామమునకుం జని సౌఖ్ాము నొంద్వరో తుద్వన్. 

3-99-ససీ పదాము 
అటిట సరోజాక్షుుఁ డాదాంతశూనుాండు;  
 సుభగుండు తెైరలోకాసుందర్ుండు 
గమనీయ సాగర్కనాకాకుచకుంకు;  
 మాంకిత విపులబాహాంతర్ుండు 
సకలద్వకాపలభాసితికరీటనాసత ;  
 పదెరాగార్ుణపాదప్ీఠుుఁ 
డజుుఁ డనంతుుఁడు సమానాధ్వకవిర్హితుం;  
 డిదధమూర త తయిాధ్ీశిర్ుండు 

3-99.1-తేటగీతి 

న ైన హ్ర  యుగసీేనుని నఖిలరాజా 
ర్ుచిర్సరంహాసనమున గూర్ుుండుఁబెటిట 
భృతుాభావంబునొంద్వ సంప్ీితి నతని 
పనుపుసేయుట క పుడు నామనముగుందు." 

3-100-వచనము 
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అని వ ండియు నిటినియిె "అనఘా! పరాతపర్ుండును యోగీశిర్ుండును నగు 
కృషుణ ండు భగవదాకుత ండును బర్మ భాగవతోతతముండును న ైన యుగసీేనుని 
సేవించుట యాశుర్ాంబు గాదు; తనుి హ్ర యింపం దలంచి కుచంబుల 
విషంబు ధర యించి సతనాపానంబు సేయించిన దుషటచేతన యిెైన పూతనకుం 
జనిిచిుప్ెంచిన యశ్లద్ాద్ేవికి న ైన నందరాని నిజపదంబుుఁ గార్ుణాచితుత ండెై 
యొసెంగ  ననిన, నిజపాదధ్ాానపరాయణు లగువార్ల ననుసర ంచి సేవించుట 
సెపపనేల" యనిన నుదధవునికి విదుర్ుం డిటినియిె "భకతవతసలుండును 
గార్ుణానిధ్వయు న ై భాగవతజనుల ననుగహీించు పుండరీకాక్షుండు 
నిజద్ాసలోకంబున కొసంగు పర్మపదంబు నుగకీర్ుల ైన రాక్షసుల క టలి సంగ  
అతెతఱం గ ఱింపు" మనిన విదుర్ునకు నుదధవుం డిటినియిె. 

3-101-మతేతభ వికీీడతిము 
" దనుజానీక మనేక వార్ములు ద్య రా్ర్పంబు సంథవలిుఁగా 
వినుతాసూను భుజావరోహ్ుుఁ డగు నవిిషుణ న్ సునాభాసుత ర ుఁ ద్ా 
ర్నిలో మార్కని "పో కు పో కు హ్ర  దైె్తాారాతి!" యంచుం దద్ా 
ననముం జూచుచుుఁ గూల్ల మోక్షపదమున్ పాిప్రంతు ర్తుానితిన్.  

3-102-కంద పదాము 
ధ్ీర్జనోతతమ! నవసరత 
సార్సలోచనుుఁడు గృషుణ జననంబును ద 
చాుర తమిు న ఱిుఁగ ంతును 
ద్ార్త నీ విపుడు వినుము తద్విధమ్మలిన్.  

3-103-చంపకమాల 
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ధర్ణిభర్ంబు వాపుటకుుఁ ద్ామర్సాసను పాిర్థనన్ ర్మా 
వర్ుుఁ డల కంస బంధననివాసమునన్ వసుద్ేవద్ేవకీ 
వర్ులకు నుదావింప బలవంతుుఁడు గంసుుఁడు హింససేయు న 
న ిర్పున నర్థరాతిి సుతునిం గ్ని యవిసుద్ేవుుఁ డిముెలన్.  

3-104-కంద పదాము 
నందుని మందకుుఁ జని త 
తుసందర తలపమునుఁ బర్ులు సూడకయుండన్ 
నందను నినునిచి యానక 
దుందుభి మర్లంగ నేగ ుఁ ద్ొ లి్లటి పుర కిన్.  

3-105-కంద పదాము 
హ్ర  యిేకాదశ సంవ 
తసర్ములు నందవజిమునుఁ దను హ్ర  యని యెి 
విర్ు న ఱుుఁగకుండ నా హ్ల 
దర్ుతోుఁ గీడీించుచుండె దదాయు బీితిన్.  

3-106-కంద పదాము 
గోపాలవర్ులక ైనను 
నాపో వుఁగ దన సమంచితాకార్ మొగ ం 
జూపని శ్రపీతి వేడుక 
గోపాలుర్ుఁ గూడి కాచె గోవతసములన్.  

3-107-వచనము 
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అయావసర్ంబునం గృషుణ ండు ల్మలావినోదంబులు తోడిగోపాలబాలుర్కుం జూపం 
దలంచి. 

3-108-చంపకమాల 

వర్ యమునానద్ీ సల్లల వర ధత సౌర్భ యుకత పుషప మే్ 
దుర్ మకర్ంద పానపర తుషట మధువతియూధ మాధవీ 
కుర్వక కుంద చందన నికుంజము లందు మయూర్ శ్ార కా 
పర్భృత రాజకీర్ మృదుభాషల భంగ ుఁ జ లంగ  పలుకచున్.  

3-109-ఉతపలమాల 

శ్రరీ్మణీమనోవిభుుఁడు సరంహ్కిశ్లర్ముుఁబో ల్ల ల్మలుఁ గ్ 
మార్దశన్ ర్మావిమలమంద్వర్ముం బుర్ుడించు గోతతిన్ 
వార్క మే్పుచుండెుఁ దన వంశర్వసుుటమాధురీసుధ్ా 
సార్ముచేత గోపజనసంఘములన్ ముదమందుఁజేయుచున్.  

3-110-వచనము 
మఱియును. 

3-111-మతేతభ వికీీడతిము 
చిర్కేళీర్తి బాలకుల్ తృణములన్ సరంహాద్వ ర్ూపంబులం 
గర్మొపపన్ విర్చించి వాని మర్లన్ ఖ్ండించు చందంబునన్ 
కర్ుణాతీతులుఁ గామర్ూపు లగు నకకంసపయిుకతక్షపా 
చర్ులం గృషుణ ుఁడు సంగర్సథలములం జకాకడె ల్మలాగతిన్.  

3-112-చంపకమాల 
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వర్యమునానద్ీజల నివాస మహ్ో ర్గ విసత ృతాసా వి 
సుుర త విష్ానలపభిల సో కునుఁ గాీగ న గోప గోధనో 
తకర్ముల న లిుఁ గాచి భుజగపవిర్ున్ వ డలంగుఁద్యల్ల త 
తసర దమలాంబు పానమున సంతసమందగుఁ జేసె గోతతిన్.  

3-113-మతేతభ వికీీడతిము 
ద్వవిజాధ్ీశుగుఱించి వానకొఱక ై ద్ీప్రంప నంద్ాద్వ వ 
లివు లేటేుఁట ననూనసంపదల నులాి సంబునం జేయు ను 
తసవముం గృషుణ ుఁడు మానిప గోపగణముల్ సంప్ీితినొందన్ శచీ 
ధవు గర్ిం బడుఁపంగ నవాయముగాుఁ ద్ాుఁ జేసె గోయాగమున్.  

3-114-చంపకమాల 

హ్ర హ్యుుఁ డంత రోషవివశ్ావిలమానసుుఁడెై సరోర్ుహ్ో  
దర్ు మహిమం బెఱుంగక మదం బడర్ంగ వలాహ్కాద్వ భీ 
కర్ ఘనపంకితుఁ బంప్రన నఖ్ండశిలామయ భూర  వరి్ముల్  
కుర సె ననూన గరా్నల గోకుల మాకుల మౌచుుఁ గుందుఁగన్.  

3-115-ఉతపలమాల 

ఆతఱి మంద గ్ందలము నందుఁగ వలివు ల లిుఁ " గృషణ ! యిా 
చేతనుల లి నిటిట  జడిుఁ జిందఱవందఱల ై కలంగుచున్ 
కాతర్ు ల ైర  నీవు గృపుఁ గావుము; కావు మనాథనాథ! ని 
ర్ూథ తకళ్ంక! భకితపర తోషణభూషణ! పాపశ్లషణా!" 

3-116-మతేతభ వికీీడతిము 
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అని యిబాంగ  విపనుిల ై పలుకుఁ గుయాాల్లంచి కృషుణ ండు స 
జానవర ధషుణ ుఁడు గోపగోనివహ్ర్క్ాదక్షుడెై ద్ేవతా 
జను లగ ్ంపుఁ గరాంబుజాతమున సచేతంిబుగాుఁ ద్ాల ు బో  
ర్న గోవర్థన శ్ ైలముం దటచర్దమిాామరీజాలమున్.  

3-117-వచనము 
వ ండియు. 

3-118-సీస పదాము 
శర్ద్ాగమార్ంభ సంపూర్ణపూర ణమా;  
 చంద ిసాంద్ాితపో జావల్లత మగుచు 
వ లయు బృంద్ాటవీవీథవ యంద్ొకనాడు;  
 రాసకేళీ మహ్ో లాి సుుఁ డగుచు 
ర్ుచిర్ సౌభాగాతార్ుణామనోర్మ;  
 సూపర తుఁ జ నొింద్వన మూర త దనర్ 
సలల్లతముఖ్చందచింద్వకిల్ గోప్రకా;  
 నయనోతపలముల కానంద మొసగ 

3-118.1-తటేగతీి 

భవాచాతుర్ాభంగ ుఁ ద్వభింగ  యగుచు 
నబానాభుండు సమోెద మతిశయిలి 
ల్మలుఁ బూర ంచు వర్ముర్ళీ నినాద 
మర థ వీతేర్ విని మోహితాతుె లగుచు.  
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3-119-చంపకమాల 

పతులు మఱుందులున్ సుతులు బావలు నతతలు మామలున్ సము 
నితి వలదని మానక మనంబునుఁ గృషణపద్ాబాసేవనా 
నిితర్తి గోపకామినులు వేచనుద్ేర్ దయాపయోధ్వ శ్ల 
భితగతి రాసకేళి సల్లప్ెం దర్ుణీనవపుషపచాపుడెై.  

3-120-ఉతపలమాల 

రాముుఁడు ద్ానుుఁగూడి మధురాపుర కిం జని యందు వ ైభవో 
ద్ాా మ నృపాసనంబున ముదంబున నుని దురాతుెుఁ గంసు దు 
ష్ాట మర్శతుిుఁ దుించి ముదమార్ుఁగుఁ దలి్లని దండి ినంచిత 
శ్రమీహితాతుెల ై తనర్ుఁజేసె సరోర్ుహ్నాభుుఁ డునితిన్.  

3-121-మతేతభ వికీీడతిము 
వలనొపపంగ షడంగ యుకత మహితామాియంబు చౌషషరటవి 
దాలు సాంద్ీపనిచే న ఱింగ ుఁ జ లువొందన్ వినిమాతంిబులో 
పలనే లోకగుర్ుండు ద్ాన తనకున్ భావింప ననుాల్ గుర్ు 
ల్లరే లోకవిడంబనార్థ మగు ల్మలల్ గావ  యమే్ెటికిన్.  

3-122-ఉతపలమాల 

మించి పభిాసతీర్థమున మృతుావశంబునుఁ బొ ంద్వ పో యి యా 
పంచజనోదర్సుథ ుఁ డగు బాలకు దే్శికునందనుం బభిో 
దంచితల్మలుఁ ద్ెచిు గుర్ుదక్ిణగా నతిభకితయుకిత న 
ర పంచె గుర్ుండు చితతమునుఁ బెంప్ెసలార్ మురార  వ ండియున్.  
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3-123-సీస పదాము 
ఘనుుఁడు విదరేాశుుఁడన నొపుప భీషెకు;  
 వర్సుతామణి నవవార జాక్ి 
పద్ాెసమానర్ూపశ్రవీిభాసరత;  
 కమనీయభూషణుఁగంబుకంఠ  
చతుర్సియంవరోతసవ సమాగత చెైదా;  
 సాలి మాగధ ముఖ్ా జనవరేణా 
నికర్సమావృతుఁ పకిట సచాుర త;ి  
 ర్ుకిెణి నసమానర్ుకెకాంతి 

3-123.1-తటేగతీి 

నమర్ గుపాత మృతంబు విహ్ంగవిభుుఁడు 
కొనినక ైవడి మనుజేందకిోటిుఁ ద్యల్ల 
కమలనాభుండు నిజభుజాగర్ి మలర్ుఁ 
ద్ెచిు వర యించె; నతని నుతింప వశమ్మ?  

3-124-చంపకమాల 

పర్ువడిుఁ బటిట  సపతవృషభంబుల ముకుకలు గుటటుఁ దదబల 
సుుర్ణుఁ సహింపుఁజాలక నృపుల్ తలపడా జయించి నగిజి 
దధర్ణిపునందనన్ వికచతామర్సాక్ిుఁ బమిోద్వయిెై సియం 
వర్మునుఁ బెండిియాడె గుణవంతుుఁ డనంతుుఁ డనంత శకితతోన్.  

3-125-మతేతభ వికీీడతిము 
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పతిివీర్క్షయకార  నాబర్ుఁగ  సతాిజితతనూజాహ్ృద్ీ 
ప్రసతముం ద్ీర్పుఁ దలంచి నాకమునకుం బెంపార్ుఁగా నేగ  వ 
ర ణతశ్ౌరోానితిుఁ బార జాత మిలకున్ ల్మలాగతిం ద్ెచెు ను 
దధతి ద్ేవేందుి జయించి కృషుణ ుఁ డన నేతనాెతుిుఁడే చూడగన్.  

3-126-సీస పదాము 
మానితాఖిల జగనెయ ద్ేహ్మునుఁ బొ లుు;  
 ధర్ణిద్ేవికిుఁ బిియతనయుుఁ డైెన 
నర్కద్ానవుని సునాభాఖ్ాుఁ జ నొిందు;  
 ఘన చకధీ్ారా విఖ్ండితోతత  
మాంగునిుఁ జేయ నయావనీలలామంబు;  
 వేుఁడినుఁ దతుపతుి విపులరాజా 
పదమున నిల్లప లోపల్ల మంద్వర్ంబులుఁ;  
 జిర్ముగ నర్కుండు సెఱలుఁ బెటిట 

3-126.1-తటేగతీి 

నటిట కనాలు నూఱుుఁబద్ాఱువేలు 
నార్తభాంధవుుఁడెైన పద్ాెక్షుుఁ జూచి 
హ్రి్భాష్ాపంబుధ్ారా పవిరి్ మొదవుఁ 
బంచశర్బాణ నిర ానిభావ లగుచు.  

3-127-చంపకమాల 

లల్లతుఁ దద్ీయ సుందర్ విలాస విమోహితల ైన వార నిం 
బొ లసరన గోర కుఁద్ీర్ుుటకు నొకకముహ్ూర్తమునన్ వర ంచి క 
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నాల లల్లతావరోధభవనంబుల నందఱ కనిిర్ూపుల ై 
కలసర సుఖ్సరథతిం దనిప్ెుఁ గాంతల భకితనితాంతచితతలన్.  

3-128-కంద పదాము 
చతుర్తతో నంద్ొకొకక 
యతివకుుఁ బదురేసర సుతుల నాతెసముల ను 
నితభుజశకుత లుఁ గాంచెను 
వితతంబెై కీర త ద్వశల వినుతుకి న కకన్.  

3-129-సీస పదాము 
మధురాపుర్ముుఁ జతుర ిధ బలౌఘములతో;  
 నావర ంచిన కాలయవన సాలి 
మగధభూపాలాద్వ మనుజేంద ిలోకంబు;  
 సెైనాయుకతముగాుఁగ సంహ్ర ంచి 
తన బాహ్ుశకితుఁ జితతముల నర థంచిన;  
 భీమపార్ుథ లకు నుద్ాా మ విజయ 
మొసుఁగ  తద్ెైిర్ులనుకకడంగుఁగుఁ దుించి;  
 బాణ శంబర్ ముర్ పలిలాద్వ 

3-129.1-తటేగతీి 

దనుజనాయక సేనావితానములను 
హ్లధరాద్వ సమే్తుుఁడెై హ్తులుఁ జేసె 
దంతవకాత ుద్వ ద్ెైతుాలు దనుి న దుర్ 
భండనములోనుఁ దుించె ద్యర్బలము మ్మఱసర.  
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3-130-వచనము 
వ ండియుం, గృషుణ ండు గ్ర్వపాండవ భండనంబునకుం ద్యడపడి రాజనుా 
లనోానా మాతసరోాతసహ్ సమే్తుల ై సెైనికపాదఘటటనంబుల ధరాచకంీబు 
గంప్రంప నసమానాంబు లయిన శంఖ్భేరీ పమిుఖ్ తూర్ాఘోషంబులు నింగ ుఁ 
మింొగుఁ దుర్ంగమర ంఖ్ాసముదూధ త ధూళిపటల పర చేని 
భానుమండలంబునుంగాుఁ జనుద్ెంచి కుర్ుక్ేతంిబున మొహ్ర ంచిన 
నుభయపక్షంబులం దునుమాడి; నిఖిలరాజావ ైభవ మద్యనెతుత ం డెైన 
సుయోధనుండు నిఖిల రాజసమక్షంబునుఁ గర్ణ శకుని దుశ్ాశసనాదుల 
దుర్ెంతంిబున నిర్ంతర్ంబుుఁ గుంతీనందనుల క గు్ సేసరన ద్యషంబునంజేసర 
సంగర్ర్ంగంబున భీముగద్ాఘాతంబునం ద్ొడలు విర గ  పుడమింబడి 
గతాయుశ్రరేవిభవుండెై యుండుఁ జూచినం గద్ా పర తుషటచితుత ండ నగుదు; నని 
యపర మిత బాహ్ుబలోతాసహ్ు ల ైన భీషె ద్యిణ భీమార్ుా నులచేత నఖిల 
ధరాధ్వపతుల నష్ాట దశ్ాక్్హిణీ బలంబులతోడం దునిమించి; మఱియు 
సిసమాన బలులయిన యదువీర్ుల జయింప న ంతవార్లక ైనం ద్ీర్దని 
మధుపానమద విఘూర ణత తామలొోచనుల ై వర తంచు యాదవుల 
కనోానావ ైర్ంబులు గల్లపంచి పో ర ంచి యితరేతర్ కరాఘాతంబుల హ్తుల ై తనుిుఁ 
గలసరనం గాని భూభార్ంబుడగ దని చితతంబున దలంచి; అంత ధర్ెనందనునిచే 
నిససపతిం బగు రాజాంబు పూజాంబుగాుఁ జేయించుచు మర్ుత యలకుం 
గర్తవాంబుల ైన ధర్ెపథంబులు సూపుచు బంధుమితుిల క లిుఁ బర తోషంబు 
నొంద్వంచుచుం దతపరోక్షంబున వార వంశం బుదధర ంపుఁ దలంచి యభిమనుావలని 
నుతతర్యందు గర్ాంబు నిల్లప్ర గుర్ుతనయపయిుకత మహిత 
బహిాెసత రపాతంబునం దద్ర్ాదళ్నంబు గాకుండ నర్ాకుని ర్క్ించి నిజపద్ార్వింద 
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సేవార్తుం డెై న ధర్ెసుతుచేుఁ గీర త పతిాపంబులు నివిటిలిం దుర్ంగమే్ధంబులు 
మూుఁడు సేయించి; వ ండియు. 

3-131-సీస పదాము 
వలనొపప లౌకికవ ైద్వకమార్్ముల్;  
 నడపుచు ద్ాిర్కానగర్ మందు 
నవిద్వతాతీెయమాయా పభిావమున ని;  
 ససంగుుఁడెై యుండి సంసార పగ ద్వుఁ 
జ ంద్వ కామంబులచేత విమోహితుం;  
 డెై సుఖించుచు ముద్వతాతుెుఁ డగుచు 
నంచిత సరిగధసరెతావలోకముల సు;  
 ధ్ాపర పూర్ణసలాి పములను 

3-131.1-తటేగతీి 

శ్రనీికేతనమ్మైన శరీర్మునను 
పాండునందన యదుకుల పకిర్ములను 
ల్మలుఁ గార్ుణా మొలయుఁ బాల్లంచుచుండె 
నార్తర్క్ాచణుండు నారాయణుండు.  

3-132-సీస పదాము 
సంపూర్ణపూర ణమా చందచింద్వకి నొపుప;  
 ర్మణీయశ్ార్దరాతుి లందు 
సలల్లతకాంచనసతంభ సౌధ్యపర ;  
 చందకిాంతోపలసథలము లందు  
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మహిత కరేణుకా మధా ద్వగ్జముల;  
 గతిని సౌద్ామినీలతల నడిమి 
నీలమే్ఘంబులల్మల ముకాత ఫల;  
 లల్లత మధాసథ నీలముల భాతి 

3-132.1-తటేగతీి 

సతత య్వనసుందరీయుత విహార్ుుఁ 
డగుచు సతు ల ంద ఱందఱ కనిిర్ూప 
ములనుుఁ గీడీించె బెకకబాములు సెలంగ  
నందనందనుుఁ డభినవానందల్మల.  

3-133-వచనము 
అంతనొకకనాుఁడు. 

3-134-చంపకమాల 

మునివర్ు లేగుద్ేర్ యదుముఖ్ుాలు గ్ందఱు గూడి ముటటుఁబ 
ల్లకనుఁ గనలగంద్వ వార్ు దమకించి శప్రంచినుఁ గ్నిిమాసముల్ 
చనున డ ద్ెైవయోగమున జాతర్ుఁబో  సమకటిట  వేడుకల్ 
మనములుఁ ద్ొంగ ల్లంప గర మన్ నిజయానము ల కిక యాదవుల్.  

3-135-ఉతపలమాల 

కోర  పభిాసతీర్థమునకుం జని తనిద్వుఁ గుీంకి నిర్ెలో 
ద్ార్త నందు ద్ేవ ముని తర్పణముల్ ప్రతృతర్పణంబులున్ 
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వార్ని భకితుఁ జేసర నవవతసలతోుఁ బొ లుపార్ు గోవులన్ 
భూర సదక్ిణాకముగ భూసుర్కోటికి నిచిు వ ండియున్.  

3-136-కంద పదాము 
అజిన పట ర్తికంబళ్ 
ర్జత మహార్జత తిల ధరావర్కనాా 
గజతుర్గ ర్థములను స 
ద్విజకోటికి నిచిుుఁ బెంపు ద్ీప్రంపంగన్.  

3-137-వచనము 
ఇట ి  సఫలంబుల ైన భూద్ానంబు మొదలుగాుఁగల ద్ానంబు లనూనంబులుగా 
భగవదర్పణబుద్వధం జేసర యనంతర్ంబ. 

3-138-తేటగతీి 

ఎసగు మోదంబు సంధ్వలి నిషటమ్మైన 
ర్సరక మృదులాని మర థుఁ బార్ణలుసేసర 
మంజులాసవర్సపానమతుత  లగుచుుఁ 
గడగ  యనోానిహాసావాకాములుఁ గలుఁగ .  

3-139-వచనము 
ఇట ి  దమలోన మద్వరాపాన మద విఘూర ణత తామలొోచను లయి మతసర్ంబుల 
నొండొర్ులం బొ డిచి సమసత  యాదవులును వేణూజాతానలంబునుఁ దదింశ 
పర్ంపర్లు దహ్నంబు నొందు చందంబునం బొ ల్లసర ర్ద్వ యంతయుం గనుంగ్ని 
శ్రకీృషుణ ం డపుపడు. 
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3-140-కంద పదాము 
చతుర్తతో నిజమాయా 
గతిుఁ జూచి లసద్విలోలకలోి ల సమం 
చిత విమల కమల సార్ 
సితజలముల విహితవిధులు సల్లప్రనవాుఁడెై.  

3-141-కంద పదాము 
ఒక వృక్ష మూలతలమున 
నకలంక గుణాభిరాముుఁ డాసీనుండె ై
యకుటిలమతి బదరీవని 
కిుఁక నీ వర్ుగు మని మొఱుఁగ  యేిగ న నేనున్.  

3-142-కంద పదాము 
కమీమున నిజకులసంహా 
ర్ము సేయుఁ గడంగు టెఱిగ  ర్మణీయశ్రీ 
ర్మణు చర్ణాబాయుగ విర్ 
హ్మునకు మద్వ నోర్ిలేక యనుగమనుుఁడన .ై  

3-143-కంద పదాము 
హ్ర  నర్యుచుుఁ జనిచని యొక 
తర్ుమూలతలంబు నందుుఁ దన ద్ేహ్ర్ుచుల్ 
పర్గుఁగ నుని మహాతుెనిుఁ 
బర్ునిుఁ బపినాిర తహ్ర్ుని భకతవిధ్ేయున్.  
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3-144-వచనము 
మఱియును. 

3-145-సీస పదాము 
అసెతి్ాయసాిమి నచుాతుుఁ బర్ు సతత వ;  
 గుణగర షుఠ ని ర్జఞగుణవిహమను 
సుర్ుచిర్ద్ాిర్కాపుర్సమాశయీు ననా;  
 శయీు నీలనీర్దశ్ాామవర్ుణ  
దళ్దర్విందసుందర్పతనిేతుి ల;  
 క్మెయుతుుఁ బీతక్శే్యవాసు 
విలసరతవామాంకవినాసత  దక్ిణ;  
 చర్ణార్విందు శశిత్రకాశు 

3-145.1-తటేగతీి 

ఘనచతురాాహ్ు సుందరాకార్ు ధీ్ర్ుుఁ 
జ నుిగల లేతరావిప్ెై వ నుిమోప్ర 
యుని వీరాసనాసీను ననుిుఁగని 
తండి ినానంద పర పూర్ుణ  దనుజహ్ర్ుని.  

3-146-మతతకోకిలము 
కంటిుఁగంటి భవాబాి ద్ాటుఁగ గంటి నాశితీర్క్షకుం 
గంట ియోగ జనంబుడెందము గంటిుఁ జుటటముుఁ గంటి ము 
కకంటికింగనరాని యొకకటిుఁ గంటిుఁ ద్ామర్కంటిుఁ జే 
కొంట ిముకితవిధ్ానముం దలకొంటి సౌఖ్ాము లందగన్.  
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3-147-వచనము 
అయావసర్ంబునం బర్మ భాగవతోతతముండును, మునిజన సతతముండును, 
ద్ెైిపాయన సఖ్ుండును, పర్మ తపో ధనుండును, నఘశూనుాండును, 
యఖిలజన మానుాండును, బుధజనవిధ్ేయుండును నగు మ్మైతేయిుండు 
తీరాథ చర్ణంబు సేయుచుం జనిచని. 

3-148-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెం ద్ాపసపుంగవుం డఖిలలోకఖ్ాాతవర ధషుణ  శ్ల 
భనభాసితపర పూర్ణయ్వనకళాభాిజిషుణ  యోగీందహి్ృ 
దినజాతెైకచర షుణ  క్సుత భముఖ్ఞదాదూాషణాలంకర  
షుణ  నిల్లంపాహితజిషుణ  విషుణ ుఁ బభివిషుణ ం గృషుణ  రోచిషుణ నిన్.  

3-149-కంద పదాము 
తదనంతర్ంబ హ్ర  దన 
హ్ృదయాబాము నందు ముకుళితేక్షణముల స 
మెదమునుఁ జూచుచు నానత 
వదనుండెై యుండె ముదము వఱలుఁగ ననఘా!  

3-150-వచనము 
అంత దగ్ఱ నేతెంచి యుని మ్మైతేయిుండు వినుచుండ దర్హాస చంద్వకిా 
సుందర్ వదనార్విందుండును, నానందసుధ్ానిషాంద కందళిత 
హ్ృదయుండును, భకాత నుర్కత దయాసకత విలోకనుండును నగు పుండరీకాక్షుండు 
ననుి నిరీక్ించి యిటిని యానతిచెు "పూర్ి భవంబున వసుబహి్ెలుసేయు 
సతయిాగంబున వసువ ై భవద్ీయ హ్ృదయంబున నితర్ పద్ార్థంబులు గోర్క 
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మద్ీయ పాద్ార్విందసేవం గాంక్ించితివి గావునుఁ దనిిమితతంబున నేను నీ 
హ్ృదయంబున వసరయించి సమసతంబును గనుచుండుదు; 
యాతాెరాముండున ైన ననుి న విరేనియు సదసద్వివేకుల ై యిెఱుంగం జాలర్ు 
వార్లకు నేను నగోచర్ుండన ై యుండుదు; మతపర గహీ్ంబు గల నీకు నీజనెంబ 
కాని పునర్ావంబు నొందకుండుటకు భవద్ీయ పూర్ిజనె కృతసుకృత విశ్ేష 
ఫలంబు కతంబున నియాాశమీంబున మతాపద్ార్వింద సందర్శనంబు కల్లగ ; 
అద్వయునుంగాక పదెకలపంబు నందు మనాిభిపదెమధా నిషణుణ ం డగు 
పదెసంభవునకు జనెమర్ణాద్వ సంసృతి నివర్తకంబును యవిర్తా నశిర్సౌఖ్ా 
పవిర్తకంబును నగు మనెహ్తతవంబుుఁ ద్ెల్లయ జేయు నద్వావాజాఞ నంబు 
నీకున ఱింగ ంతు." అని యమెహ్నీయ తేజఞనిధ్వ యానతిచిున సుధ్ాసమాన 
సర్సాలాపంబులు కర్ణకలాంపంబుల ై మనసాత పంబులం బాప్రన రోమాంచ 
కంచుకిత శరీర్ుండను, నానందభాషపధ్ారాసరకత కపో లుండను, పర తోష 
సాగరాంతర ిమగి మానసుండను నయి యంజల్లపుటంబు నిటలతటంబున 
ఘటియించి యిటింటి. 

3-151-కంద పదాము 
" పుర్ుష్ో తతమ! నీ పదసర్ 
సీర్ుహ్ ధ్ాానామృతాభిషేకసుుర్ణం 
గర్మొప్రపన నా చితతమి 
తర్ వసుత వు లందు వాంఛుఁ దగులున  యిెందున్.  

3-152-చంపకమాల 
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జననములేని నీవు భవసంగతి నొందుట కేమి కార్ణం 
బనియునుుఁ, గాలసంహ్ర్ుుఁడవ ై జగముల్ వ లయించు నీవు పా 
యని ర పుభీతిక ై సర దుదంచిత దుర్్ము నాశయీించు టె 
టినియును ద్ేవ నామనము నందుుఁ దలంతు సరోజలోచనా!  

3-153-వచనము 
అద్వయునుంగాక. 

3-154-కంద పదాము 
శ్రరీ్మణీశిర్ నీ వా 
తాెరాముుఁడ వయుా ల్మలుఁ దర్ుణీకోటిం 
గోర  ర్మించితి వనియును 
వార్క యిేుఁ దలుఁతు భకతవతసల! కృష్ాణ !  

3-155-కంద పదాము 
పర్తతతవజుఞ లు గర్ుణా 
కర్! నిను సంసార్ర్హితుగా దలపోయ 
నిర్సర నినుుఁ గాంచు టెలిను 
గర్మర్ుదు తలంచి చూడుఁ గమలాధ్ీశ్ా!  

3-156-వచనము 
ద్ేవా! నీ వఖ్ండిత విజాఞ న ర్ూపాంతఃకర్ణుండ వయుాను ముగధభావంబునుఁ 
బమితుత ని చందంబున విమోహిక ైవడిం బవిర తంచుచు న ంద్ేని నొద్వుఁగ  యుండుటం 
దలంచి నా డెందంబు గుందుచుండు; అర్విందలోచన! సుర్వంద్వత! ముకుంద! 
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ఇంద్వరాసుందరీర్మణ! సర్సితీర్మణునకుం గర్ుణించిన సుజాఞ నంబు ధర ంచు 
శకిత నాకుం గలద్ేనిుఁ గృపసేయుము భవద్ీయ శ్ాసనంబు ధర యించి భూర  
సంసార్పారావారోతతర్ణంబు సేయుదు'" అని వినివించి బహ్ుభంగులం 
బసిుత తించిన భగవంతుడునుుఁ బపినిపార జాతంబును న ైన కృషుణ ండు 
పర్తతతవనిర్ణయంబు న ఱింగ చిన. 

3-157-కంద పదాము 
సర్సరజలోచన కర్ుణా 
పర లబాజాఞ నకల్లత భావుుఁడ నగుటం 
హ్ర తతతవవేద్వన ై త 
చేర్ణసరోజముల క ర్ుఁగ  సమెతితోడన్.  

3-158-కంద పదాము 
హ్ర  పదజలర్ుహ్ విర్హా 
తుర్తన్ దురాా ంత దుఃఖ్తోయధ్వుఁ గడవన్ 
వ ర్వేద్వ తిర్ుగవలసెను 
సర్సరజభవకలపవిలయ సమయము ద్ాుఁకన్.  

3-159-వచనము 
ఇట ి  ద్వర్ుగుచు. 

3-160-మతేతభ వికీీడతిము 
నర్నారాయణ ద్ాపసాశమీ పద్ౌనితాంబునం బొ లుు భా 
సుర్ మంద్ార్ ర్సాల సాల వకుళాశ్లకామి పునాిగకే 
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సర్ జంబీర్ కదంబ నింబ కుటజాశితథసుుర్నెలి్లకా 
కర్వీర్క్ితిజాభిరామ బదరీకాంతార్ సేవార్తిన్.  

3-161-కంద పదాము 
చనుచునివాుఁడ" నని ప 
ల్లకన పలుకుల కుల్లకి కళ్వళించుచు విదుర్ుం 
డనుపమశ్లకార్ణవమున 
మునిుఁగ యు నిజయోగ సతతవమునుఁ దర యించెన్.  

3-162-వచనము 
ఇట ి  విదుర్ుండు శ్లకపావకునిం దన వివేకజలంబుల నార ు యుదధవున 
కిటినియిె. 

3-163-మతేతభ వికీీడతిము 
" అనఘా! యుదధవ! నీకుుఁ గృషుణ ుఁ డసురేంద్ాిరాతి మనిించి చె 
ప్రపన యధ్ాాతె ర్హ్సాతతత వ విమలాభిజాఞ నసార్ంబు బో  
ర్న ననుిం గర్ుణించి చెప్రపనుఁ గృతార్థతింబునం బొ ంద్ెదన్ 
విను పుణాాతుెలు శిషాసంఘముల నుర ిం బోి వరే? వ ండియున్.  

3-164-కంద పదాము 
భగవదాకుత లు సుజనులుుఁ 
దగవ ఱిుఁగ  పరోపకార్తాతపర్ావివే 
కగర షుఠ ల  ైచర ంతుర్ు 
జగతిం బొ గడొంద్వ వృషరటసతతమ యెిందున్." 
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3-5-మ్మతైేియునింగనుగ్నుట 

3-165-కంద పదాము 
అనవుడు నుదధవుుఁ డవిిదు 
ర్ున కిటిను "ననఘ! మునివర్ుుఁడు సాక్ాద్వి 
షుణ నిభుండగు మ్మైతేయిుుఁడు 
దన మనమున మనుజగతి వదలుఁ దలుఁచి తగన్.  

3-166-కంద పదాము 
హ్ర  ముర్భేద్వ పరాపర్ుుఁ 
గర్ుణాకర్ుుఁ దలుఁచు నటిట ఘనుుఁ డముెనికుం 
జర్ు కడకేుఁగ న నాతడు 
గర్మర థం ద్ెలుపు సాతిికజాఞ నంబున్." 

3-167-వచనము 
అని యుదధవుండు విదుర్ుం గూడి చనిచని. 

3-168-ఉతపలమాల 

ముందటుఁ గాంచ ెనంత బుధముఖ్ుాుఁడు హ్లికఫులిపదె ని 
షాంద మర్ందపాన విలసనెద భృంగ జలతతర్ంగ మా 
కంద లవంగ లుంగ లతికాచయ సంగ సురాంగనాశితీా 
నంద్వతపుణాసంగ యమునన్ భవభంగ శుభాంగ నర ెల్లన్.  

3-169-కంద పదాము 
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కని డాయనేుఁగ  మోదం 
బునుఁ దతసర దమల పుల్లన భూములుఁ దగ నా 
ద్వనశ్ేషము నివసరంచెను 
వనజఞదర్పాదపదెవశమానసుుఁడె ై

3-170-కంద పదాము 
మఱునాుఁడు రేపకడ భా 
సుర్పుణుాుఁడు ఘనుడు మధునిషూదనచర్ణ 
సెర్ణకీడీాకల్లతుుఁడు 
దర యించెం గలుషగహ్నదహ్నన్ యమునన్.  

3-171-వచనము 
ఇట ి దధవుండు యమునానద్వ నుతతర ంచి బదర కాశమీంబునకుం జనియిె" అనిన 
విని రాజేందుిండు యోగీందుిన కిటినియిె. 

3-172-కంద పదాము 
" శ్ౌర యు నతిర్థవర్ులు మ 
హార్థ సమర్థులు యదుబలాధ్వపు ల లిం 
బో ర ుఁ మృతిుఁబొ ంద నుదధవుుఁ 
డేరతీిన్ బతిిక  నాకు న ఱిగ ంపు తగన్." 

3-173-సీస పదాము 
నావుడు రాజేందుినకు శుకయోగీందుిుఁ;  
 డిటిను "మునుి లోకేశుచేత 
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సంపాిర థతుండెైన జలర్ుహ్నాభుండు;  
 వసుమతిప్ెై యదువంశమందు 
నుదయించి తనుుఁద్ాన మద్వలోనుఁ జింతించి;  
 తెల్లవొంద్వ యాతీెయకులవినాశ 
మొనర ంచి తాను బంచోపనిషణెయ;  
 మగు ద్వవాద్ేహ్ంబునందుుఁ జ ందుఁ 

3-173.1-తటేగతీి 

దలుఁచి విజాఞ నతతతవంబు ధర్ణిమీుఁద 
ద్ాల్లు జనకోటి క ఱిుఁగ ంపుఁ దగ న ధ్ీర్ుుఁ 
డుదధవుుఁడు దకక నితర్ులేనోప ర తుఁడు 
నిర ాతేంద్వయిుుఁ డాతెసనిిభుుఁ డటంచు 

3-174-తేటగతీి 

క్ితిప్ెై నిల్లప్రన కతమున 
నతనికి మృతి దొ్ర్కదయెిా నవనీశ! ర్మా 
పతి యభిమానము గల్లగ న 
యతిపుణుాుఁడు చనియిె బదర కాశమీమునకున్.  

3-175-వచనము 
అంత. 

3-176-కంద పదాము 
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ఉదధవుుఁ డర గ న ప్రదప స 
మిదధపర జాఞ ను సుజనహితు మ్మైతేయిున్ 
వృదాజనసేవుాుఁ ద్ాపస 
వృదాశవీుుఁ జూుఁడగోర  విదుర్ుుఁడు గడుఁకన్.  

3-177-వచనము 
యమునానద్వ ద్ాుఁటి కతిపయపయిాణంబులం బుణానదులును 
హ్ర క్ేతంిబులును దర శంచుచు నతి తిర త గమనంబున. 

3-178-కంద పదాము 
చనిచని ముందటుఁ గనుగ్న  
ఘనపాపతమఃపతంగుఁ గర్ుణాపాంగం 
గనదుతతంగతర్ంగన్ 
జనవర్నుతబహ్ుళ్పుణాసంగన్ గంగన్.  

3-179-కంద పదాము 
అందు నర్వింద సౌర్భ 
నంద్వత పవమాన ధూత నటదూర ె పర  
సపంద్వత కందళ్శ్రకర్ 
సంద్యహ్ లసత్రవాహ్ జలమజానుుఁడె.ై  

3-180-సీస పదాము 
ఘనసార్ ర్ుచి వాలుకా సముదంచిత;  
 సెైకతవేద్వకాసథలము నందు 
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యమనియమాద్వ యోగాంగ కియీానిషటుఁ;  
 బూని పద్ాెసనాసీనుుఁ డగుచు 
హ్ర పాదసర్సీర్ుహ్నాసత  చితుత ుఁడెై;  
 బాహేాంద్వయివాాప్రత ుఁ బాఱుఁద్యల్ల 
సకలవిదిజాన సతవనీయ సముచితా;  
 చార్ వతిోపవాసములుఁ గుీసరస 

3-180.1-తటేగతీి 

యుని పుణాాతుె విగతవయోవికార్ు 
వినుతసంచార్ు భువనపావనవిహార్ు 
యోగ జనగేయు సతతతిభాగధ్ేయు 
నాశితీవిధ్ేయు మ్మైతేయిు నచటుఁ గాంచె.  

3-6-విదుర్ మ్మతైేియ సంవాదంబు 

3-181-వచనము 
ఇట ి  గనుంగ్ని యముెనీందుిని పాదంబులకుం బణిమిలి్ల ముకుళిత హ్సుత ండెై 
యిటినియిె "మునీంద్ాి! లోకంబున సకల జనంబులు మనంబుల ఘనంబులగు 
సౌఖ్ాంబు లందందలంచి తతులపాిప్రత  హేతువుల ైన కర్ెంబు లాచర ంచి 
ద్ెైవోపహ్తుల ై తతకర్ెంబులచేత నిషులార్ంభు లగుదుర్ు; కర్ెంబులు 
బంధకంబులును దుఃఖ్ హేతువులునుం గాని సౌఖ్ాద్ాయకంబుల ై పాపనివృతిత ుఁ 
జేయనోపవు; అద్వయట ి ండె; భూర  దుఃఖ్ానుసార్ంబెైన సంసార్చకంీబు నందుుఁ 
బర భమిించుచుం గామ విమోహితుల ై పూర్ికరాెనుగతంబుల ైన శరీర్ంబులుుఁ 
ద్ాలుుచుం జచుుచు మర్లం బుట ట చు న ంతకాలంబునకుం బాపనివృతిత ుఁ గానక 



339 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

మాతృయ్వనవనకుఠార్ుల ై జనియించి వర తంచు మూఢాతుెలం బశుపాియుల 
ర్క్ించుకొఱకుుఁ గాద్ె నారాయణపరాయణుల ైన మీవంటి పుణాాతుెలు 
లోకంబునం జర యించుట; అద్వయునుంగాక. 

3-182-మతేతభ వికీీడతిము 
అవివేకానుగతసికార్ాజలవేలాకీర్ణమ్మై మితబిం 
ధువధూపుతజిలగహీ్ో గయీుతమ్మై దురాా ంతసంసార్ దు 
ర్ావపాథయధ్వుఁ దర ంచువార ? హ్ర సంబంధకియీాలోల భా 
గవతానుగహీ్నావ లేని యధముల్ కార్ుణాసంధ్ాయకా!  

3-183-కంద పదాము 
మునినాథచంద!ి ననుుఁ గ ై 
కొని కాచు తలంపు బుద్వా ుఁ గూడిన యేినిన్ 
వినుము; మద్ీప్రసత మద్వ నా 
చనువునుఁ గావింపవయా! సజానతిలకా!" 

3-184-వచనము 
అని వ ండియు విదుర్ుండు మ్మైతేయిుం జూచి "మునీంద్ాి! తిిగుణాతెక 
మాయానియంత యగు భగవంతుండు సితంతుిం డయుా నవతర ంచి యేియిే 
యవతార్ంబుల నేయిే కర్ెంబు లాచర ంచె? అద్వయు నిషరరరయుం డగు నీశుండు 
మొదలం బపించంబు నేవిధంబునం గల్లపంచె? ఏ పగ ద్వం బాల్లంచె? మఱియు నీ 
విశింబు నాతీెయ హ్ృదయాకాశగతముం జేసర నివృతతవృతిత  యగుచు 
యోగమాయ యం ద్ెట ి  వసరయించె? బహిాెద్వర్ూపంబులం బొ ంద్వ 
బహ్ుపకిార్ంబుల న ట ి  కీడీించె? భూసుర్ గోసురాదులుఁ బర ర్క్ించుటక ై 
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మతాాదావతార్ంబులు ధర యించి యేియిే పయిోజనంబులం ద్ీర ు? 
పయోర్ుహ్గరాాండకటాహాంతర్్తంబుల ై లోకపాలసహితంబుల ైన లోకంబులను, 
లోకాలోకపర్ితంబులను, బహిరాాగంబులను నేయిే తతతవభేదంబుల ముుఁ 
న తతఱంగునుఁ బుటిటంచె? అందుుఁ బతిీప్రతంబగు జీవకోటి యిెవినిం గ్ల్లు 
బతిుకు? జనులకుుఁ గర్ెనామర్ూపభేదంబు ల ట ి  నిరేాశించె? నింతయు 
సవిసాత ర్ంబుగా వివర ంపుము; ఉతతమశ్లి కమౌళిమండనుండును 
యోగీశిరేశిర్ుండును న ైన పుండరీకాక్షుని చర తశివీణంబునం గాని 
జనెమర్ణాద్వ సకలదుఃఖ్కర్ంబులును దుషకర్ెపాిపతంబులును నగు 
భవబంధంబులు దె్గవు;" అని వ ండియు నిటినియిె. 

3-185-తర్ళ్ము 
" సతతమున్ సర్సీర్ుహ్ో దర్సతకథామృతపూర్మున్ 
శీుతిపుటాంజల్లచేత నిముెల జుఱిియుం దనివోదు భా 
ర్తకథామిష మూని విషుణ ుఁ బరాశర్ప్రియసూతి స 
నెతి నుతించిన చోట సనుెనినాథ! నామద్వ నుబుబదున్.  

3-186-కంద పదాము 
ఇతర్ కథావర్ణనముల 
నతి హేయత నొంద్ె జితత  మనఘాతె! ర్మా 
పతి చర తామృతర్తి సం 
సృతివేదన ల లిుఁ బాయుఁజేయు మునీంద్ాి!  

3-187-తేటగతీి 
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భూర విజాఞ ననిధు లగు నార్ద్ాద్వ 
నిర్ెలాతుెల కయిన వర ణంపరాని 
హ్ర కథామృతపానంబు నందు విసరవి 
యొలి ననువాుఁడె పో  వ ఱిిగ్లిుఁ డనుఁగ.  

3-188-వచనము 
అద్వయునుంగాక. 

3-189-సీస పదాము 
అర్విందనాభుని యపరావతార్మ్మై;  
 జనన మంద్వన పరాశర్సుతుండు 
చతుర్వరాణ శమీాచార్ధర్ెంబులు;  
 ఠవణింప లోకవిడంబనంబు 
లగు గాీమాకథలు ప్ెకకర థుఁగల్లపంచుచు;  
 హ్ర కథావర్ణనమందులోన 
నించుకించుకగాని యేిర్పడుఁ జ పపమి;  
 నంచిత విజాఞ న మాతె నిలువ 

3-189.1-తటేగతీి 

కునిుఁ జింతించి మఱి నార్ద్యపద్వషుట ుఁ 
డగుచు హ్ర వర్ణనామృత మాతెుఁ గోీల్ల 
విమలసుజాఞ ననిధ్వ యన వినుతిక కిక 
ధనుాుఁ డయిెాను లోక ైకమానుాుఁ డగుచు.  
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3-190-వచనము 
కావున. 

3-191-కంద పదాము 
సర్సరర్ుహ్ో దర్ు మంగళ్ 
చర తామృత మాతెుఁ గోీలు జనుుఁ డితర్ కథా 
గర్ళ్ముుఁ గోీలున  హ్ర సం 
సెర్ణము జీవులకు నఖిల సౌఖ్ాద మనఘా!  

3-192-కంద పదాము 
శ్రవీనితాధ్వప నామక 
థావిముఖ్ుల కిహ్ముుఁ బర్ము దవ ైి ప్రదపం 
బో వుదుర్ు నర్కమునకున్ 
వావిర  నే వార ుఁ జూచి వగతు మునీంద్ాి!  

3-193-కంద పదాము 
ఏ నర్ుుఁడే నొక నిమిషం 
బెైన వృథావాదగతిని హ్ర పదకమల 
ధ్ాానానందుుఁడు గాడే 
నా నర్ునకు నాయు వలప మగు మునినాథా!  

3-194-చంపకమాల 

మృదుగతిుఁ బువుిద్ేనియ ర్మించుచుుఁ బానముసేయుఁ బాఱు ష 
టపదమునుుఁ బో ల్ల యార్తజనబాంధవు విశిభవసరథతివాయా 
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సపదమహితావతార్ుుఁ డగు పంకర్ుహ్ో దర్ు నితామంగళ్ 
పదిగుణకీర్తనామృతముుఁ బాయకుఁ గోీల దుఁ జ పపవే దయన్." 

3-195-కంద పదాము 
అని విదుర్ుుఁడు మ్మైతేయిుం 
డను మునినాయకుని నడిగ " నని వేదవాా 
సునితనయుం డభిమనుాని 
తనయునకుం జ ప్రప మఱియుుఁ దగ నిటినియిెన్.  

3-196-వచనము 
" ఇట ి  విదుర్ుండు మ్మైతేియు నడిగ న నతం డతనిం గని యతి మృదు 
మధుర్వచనర్చనుండెై యిటినియిె "అనఘా! కృషణకథాశవీణ తతపర్ుండవ ై నీవు 
ననిడిగ తివి గావున భదంిబయిెా; నీవు భగవదాకుత ండవు గావున 
హ్ర కథాసకుత ండ వగుట విచితంిబుగాదు; అద్వయునుంగాక మాండవుాశ్ాపంబున 
సాతావతేయువలన భాతుిక్ేతంిబున శూదయిోనింబుటిటనటిట  
పజిాసంయమనుండవగు యముండవు పర్మ జాఞ నసంపనుిండవు 
నారాయణునకుం బిియతముండవు గావునుఁ గృషుణ ండు నిరాాణకాలంబునం దన 
సనిిధ్వకిం జనిన ననుిడాయంజీర  విజాఞ నం బెలి నుపద్ేశించి నీకు న ఱింగ ంపు 
మని యానతిచుుటంజేసర యవశాంబును నీకు న ఱింగ ంతు దతాత వధ్ానుండవ ై 
వినుము. 

3-7-జగదుతపతిత  లక్షణంబు 

3-197-కంద పదాము 
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వనజాక్షయోగమాయా 
జనితం బగు విశిజననసంసాథ నవినా 
శనముల తెఱుఁ గ ఱిుఁగ ంచుచు 
ననఘా! విషుణ ని మహ్తతవ మభివర ణంతున్.  

3-198-సీస పదాము 
సకలజీవుల క లిుఁ బకిట ద్ేహ్ము నాతె;  
 నాథుండుుఁ బర్ుుఁడు నానావిధ్ెైక 
మతుాపలక్షణమహితుండు నగు భగ;  
 వంతుండు సృషరటపూర్ింబు నందు 
నాతీెయమాయ లయంబు నొంద్వన విశి;  
 గర్ుాుఁడెై తాన యొకకటి వ లుంగు 
పర్మాతుెుఁ డభవుం డుపదషిట యయుా వ;  
 సతవంతర్ పర శూనుాుఁ డగుటుఁ జేసర 

3-198.1-తటేగతీి 

దషిట గాకుండు మాయాపధి్ానశకిత 
నతుల చిచుకిత గలవాుఁడు నగుచుుఁ దనుి 
లేనివానిుఁగుఁ జితతంబులోనుఁ దలుఁచి  
దషిట యగుుఁ దన భువననిరాెణవాంఛ.  

3-199-తేటగతీి 

బుద్వధ ుఁ ద్యచిన నమెహాపుర్ుషవర్ుుఁడు 
కార్ాకార్ణర్ూపమ్మై ఘనతక కిక 
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భూర మాయాభిధ్ాన విసుుర్తశకిత 
వినుతిక కికన యటిట  యవిదా యందు.  

3-200-కంద పదాము 
పుర్ుష్ాకృతి నాతాెంశ 
సుుర్ణము గల శకిత నిల్లప్ర పుర్ుష్ో తతముుఁ డమ 
శిర్ుుఁ డభవుం డజుుఁడు నిజఞ 
దర్సంసరథత విశి మపుడుుఁ దగుఁ బుటిటంచెన్.  

3-8-మహ్ద్ాదుల సంభవంబు 

3-201-సీస పదాము 
ధృతిుఁ బూని కాలచోద్వతము నవాకతంబుుఁ;  
 బకిృతియు నని ప్ేళ్ుుఁ బర్గు మాయ 
వలన మహ్తతతత వ మ్మలమిుఁ బుటిటంచె మా;  
 యాంశ కాలాద్వ గుణాతెకంబు 
న ైన మహ్తతతత వ మచుాత దృగో్ చ;  
 ర్ మగుచు విశినిరాెణవాంఛ 
నందుటుఁ జేసర ర్ూపాంతర్ంబునుఁ బొ ంద్ె;  
 నటిట  మహ్తతతత వ మందు నోల్లుఁ 

3-201.1-తటేగతీి 

గార్ాకార్ణ కరాత ుతెకతి మ్మైన 
మహిత భూతేంద్వయిక మనోమయ మనంగుఁ 
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దగు నహ్ంకార్తతతవ ముతపని మయిెాుఁ 
గోర  సతత వర్జసతమోగుణక మగుచు.  

3-202-వచనము 
వ ండియు; ర్ూపాంతర్ంబులం బొ ందుచుని సాతిత వకాహ్ంకార్ంబు వలన 
మనంబును వ ైకార కకార్ాభూతంబు ల ైన ద్ేవతాగణంబులును సంభవించె; 
ఇంద్వయిాధ్వష్ాట త ల ైన వాని వలన శబాంబు పూర్ింబునుఁ బకిాశం బగుటం జేసర 
జాఞ నేంద్వయింబు లయిన తికుక్షుశ్లరా తి జిహాిఘాొణంబులునుుఁ, గరేెంద్వయింబు 
లయిన వాకాపణి పాద పాయూపసథములును, ద్ెైజసాహ్ంకార్ంబు వలన 
శబాసపర్శ ర్ూపర్స గంధంబు లుదయించె; అందు శబాంబు నిజగుణం బయిన 
శబాంబువలన నాకాశంబుుఁ బుటిటంచె; గగనంబు కాలమాయాంశయోగంబునం 
బుండరీకాక్షు నిరీక్షణంబున సపర్శతనాెతింబువలన వాయువుం గల్లగ ంచె; 
పవనుండు నభోబలంబున ర్ూపతనాెతాింశంబు వలన లోకలోచనం బెైన 
తేజంబు నుతాపద్వంచె; తేజంబు కాలమాయాంశ యోగంబున నుతతమశ్లి కుని 
విలోకనంబునుఁ బవమాన యుకతం బగుచు ర్సతనాెంతంిబువలన నంబువులం 
బుటిటంచె; సల్లలంబు కాలమాయాంశ యోగంబునం బర్మే్శిరానుగహీ్ంబు గల్లగ  
తేజఞయుకతం బెైన గంధ గుణంబు వలనం బృథవవిుఁ గల్లగ ంచె; అందు గగనంబునకు 
శబాంబును, వాయువునకు శబా సపర్శంబులును, తేజంబునకు శబాసపర్శ 
ర్ూపంబులును, సల్లలంబునకు శబాసపర్శ ర్ూపర్సంబులును, పృథవవికి 
శబాసపర్శ ర్ూపర్స గంధంబులును, గుణంబుల ై యుండు; కాలమాయాంశ 
ల్లంగంబులు గల్లగ  మహ్ద్ాదాభిమానంబులు నొంద్వన ద్ేవతలు విషుణ కళాకల్లతు 
లగుదుర్ు; అటిట  మహ్ద్ాద్వ తతతవంబు ల ైకాంబు సాలమిం బపించంబులు గల్లపంప 
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సమర్థంబులుగాక కృతాంజలుల ై యోగీశిరేశిర్ుం డెైన నారాయణు నిటిని 
సుత తియించె. 

3-9-మహ్ద్ాదులు హ్ర  సుత తి 

3-203-దండకము 
శ్రనీాథనాథా! జగనాిథ! నమ్మైకైర్క్ా! విపక్షక్షమాభృతసహ్సాిక్ష! నీరేజ పతేకి్షణా! 
ద్ేవద్ేవా! భవద్ాా స వరా్ నుతాపంబులం బాపుఁగా నోపు ద్వవాాతపతంిబునాుఁ 
బొ లుు యుషెతపద్ాంభోజ మూలంబు పుణాాల వాలంబుగాుఁ బొ ంద్వ యోగీందుి 
లుద్ాా మ సంసార్తాపంబులం బో వుఁగా మీటి వర తంతురో తండి!ి ఈశ్ా! సమసాత ఘ 
నిరాణ శ! ఈ విశిమం ద్ెలి జీవుల్ భవోదగీ దురాిర్ తాపతయిాభీల ద్ావాగ ిచేుఁ 
గాీగ  దుఃఖ్ాబాిలోుఁ ద్య ుఁగ  యేికర్ెమున్ ధర్ెముం బొ ందుఁగా లేక సంసార్చకంీబు 
నందుం బర భాిమామాణాతుెల ై యుందు; ర్మూెఢ చేతసుకలం జ పపుఁగా నేల 
యో దే్వ! విజాఞ నద్ీపాంకుర్ం బెైన మీ పాదపంకేర్ుహ్చాేయుఁ బాిప్రంతు మబాా క్ష! 
సనౌెని సంఘంబు ల ైకాంతికసాింతతం బేర ు దురాా ంత పాపౌఘ 
నిరాణ శకాంబుపవిాహాభ ిగంగానివాసంబుగాుఁ నొపుప నీ పాద యుగెంబు 
యుషెనుెఖ్ాంభోజ నీడయద్తం బెైన వేద్ాండజశే్ణీిచేతం గవేషరంచి సంపాిపుత ల ై 
యుందు; రో నాథ! వ ైరాగాశకితసుుటజాఞ న బో ధ్ాతుెల ైనటిట  ధీ్రోతతముల్ నితా 
న ైర్ెలా భవాాంతర్ంగంబు లంద్ే పర్ంజఞాతి పాద్ాబాప్ీఠంబు గీల్లంచి 
క ైవలాసంపాిపుత ల ై ర్టిట  నిరాిణమూర తం బశింసరంతు మింద్ాిద్వవంద్ాా! ముకుంద్ా 
సమసతంబుుఁ గల్లపంపుఁ బాల్లంపుఁ దూల్లంపుఁగాుఁ బెకుక ద్వవాావతార్ంబులం బొ ందు 
నీ పాద పంకేర్ుహ్ధ్ాాన పారీణ సుసాింతుల ై యొపుప భకాత వళిన్ మోక్షదం బెైన 
నీ పాదకంజాతముల్ కొలుత ; మీశ్ా! ర్మాధ్ీశ! పుతాింగనా మిత ిసంబంధ 
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బంధంబులం జ ంద్వ నితాంబు దుషటకియీాలోలుర ై ద్ేహ్గేహ్ంబులం ద్యల్ల వర తంచు 
దురాెనవశ్ేణీు లందంతరాతుెండవ ై యుండియున్ దూర్మ్మై తోుఁచు నీ 
పాదపదెంబు లర ుంతు; మో దే్వ! బాహేాంద్వయివాాప్రత  నుదిృతుత  ల ైనటిట  
మూఢాతుె లధ్ాాతె తతతవపభిావాఢుాల ై నీ పద్ాబాా త వినాాస 
లక్మెకళావాసముం గని యయుాతతమశ్లి కులం గానుఁగాుఁజాల ర్పుపణుా లా 
దుషుట లం జూడుఁగా నొలిర్ంభోధ్వరాటకనాకాకాంత వేద్ాంత శుద్ాధ ంత సరద్ాధ ంతమ్మై 
యొపుప నీ సతకథాసార్ చంచతుసధ్ాసార్ పూర్ంబులం గోీల్ల సౌఖ్ఞా నితిన్ సో ల్ల 
ధ్ీయుకుత ల ై వాిల్ల తాపంబులం ద్యల్ల మోదంబులం ద్ేల్ల సంపనుిల ై మని 
నితాపసినుిల్ మహ్ో తకంఠతం బేర ు వ ైకుంఠధ్ామంబు నలపకియీాలోలుర ై 
కాంతు ర్ద్వావావాసెైక సంపాిప్రత కిం గోర్ుచునాిర్; మో దే్వ! వ ైరాగావిజాఞ న భోధ్ాతె 
యోగకియీా ర్ూఢి నంతర్బహిరాియప్రత ుఁ జాల్లంచి శుద్ాధ ంతర్ంగంబుుఁ గావించి 
హ్ృతపదె వాసుండ వ ై చినెయాకార్మ్మై యుని నీ యుని తానంత తేజఞ 
విలాసో లిసనూెర తుఁ జితతంబు లం జేర ు యానంద లోలాతెతం బొ లుు 
యోగీశిర్శ్ేణీికిం ద్ావకీ నానుకంపానులబాసుుటజాఞ నముం గలు్ టం జేసర 
యాయాసముం జ ంద; రో దే్వతాచకవీరీత! సద్ానందమూరీత! జగద్ీ్ తకీరీత! 
లసదూాతవరీత! భవద్ాా సు ల ైనటిట  మముెన్ జగతకలపనాసకత చితుత ండవ ై నీవు 
తెైరగుణా విసూపర తుఁ బుటిటంచినం బుట ట టేకాక నీ ద్వవా ల్మలానుమే్యంబుగా సృషరట  
నిరాెణముం జేయ నేమ్మంతవార్దు మీ శకిత యుకితన్ భవతూపజ గావింతు; 
మట ి ండె నీ సతకళాజాతు ల ైనటిట  మమ్మెనిుఁగా నేల నధ్ాాతె తతత వంబ వనిం 
బర్ం జఞాతి వనిం బిపంచంబ వనినిధ్వష్ాట త వనిన్ సద్ాసాక్ి వనిన్ 
గుణాతీత! నీవే కద్ా పదెపతాిక్ష! సతాిద్వ తెై రగుణా మూలంబునా నొపుప 
మాయాగుణం బందు నుదానెహా తతతవ మ్మైనటిట  నీ వీర్ాముం బెట ట టం జేసర నీ 
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వింతకుం గార్ణం బరదు; నాయాయి కాలంబులనీికు సౌఖ్ాంబు లేమ్మట ి  
గావింతు; మే్రీతి ననింబు భక్ింతు; మ్మబాంగ  వర తంతు; మే్ నిలకడనుిందు; 
మీ జీవలోకంబె యాధ్ార్మ్మై యుండి భోగంబులం బొ ందుచునుిని యికాకర్ా 
సంధ్ాను ల ైనటిట  మాకుం జగతకలపనా శకితకిన్ దే్వ! నీ శకితుఁ ద్యడాపట  గావించి 
విజాఞ నముం జూప్ర కార్ుణా సంధ్ాయివ ై మముె ర్క్ింపు లక్మెమనః పలిలకోీడ! 
యోగీంద ిచేతససరో హ్ంస! ద్ేవాద్వద్ేవా! నమసేత ! నమసేత ! నమః! 

3-10-విరాడిి గహీ్ పికార్ంబు 

3-204-సీస పదాము 
అనినుఁ బసినుిుఁడె ైహ్ర  మహ్ద్ాదుల;  
 కనోానామితతిి మందకుని 
కతమున నిఖిల జగతకలపనాశకిత;  
 వొడమకుండుటుఁ దన బుద్వధ  న ఱిుఁగ  
క ైకొని కాలవేగమున నుద్ేకింబు;  
 నొంద్వన పకిృతితోుఁ బొ ంద్వ నిజబ 
లము నిల్లప తా నుర్ుకీముుఁ డన సపతవిం;  
 శతితతతవముల యందు సమత నొకక 

3-204.1-తటేగతీి 

పర  పవిేశించి యాతతతవభవాగుణము 
నందు జేాష్ాట నుర్ూపంబు లలర్ుఁ జ ంద్వ 
యొకటి నొకటినిుఁ గలయక యుండి విశి 
ర్చన న ఱుుఁగని యాతతతవనిచయమునకు.  
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3-205-వచనము 
ఇట ి  విశినిరాెణనిపుణతింబు న ఱుంగం జూపుచు ననిింటికి ననోానాతం 
గల్లపంచి తన యనుగహీ్ంబునం బేరి తంబెై కానంబడి కిీయాసామర్థయంబునం 
జ నొింద్వన తతతవవితానంబు ద్ేవప్ేిర తంబయి సికీయంబులగు నంశంబులచేతం 
బుటిటంచిన విరాడిిగహీ్ంబెై తతతవవితతి దమ యందుుఁ జ ంద్వన పుండరీకాక్షుని 
కళాంశంబున నొకటి కొకటికి న ైకాంబు వాటిలి్ల పర ణతంబెై ర్ూపాంతర్ంబునుం 
జ ంద్ె; నే తతతవంబునుఁ జరాచర్లోక పుంజంబులు నిండి యుండు, నా 
హిర్ణెయంబెైన విరాడిిగీహ్ంబు నొంద్వన పుర్ుషుండు సర్ిజీవసమే్తుండెై 
యుండె; అంత. 

3-206-కంద పదాము 
జలములలోపల నిముెల 
జలర్ుహ్జాతాండ మందు సాహ్సాిబాం 
బులు నిల్లచెుఁ గార్ార్ూపా 
కల్లతం బగు నవిిరాట సగర్ాము వర్ుసన్.  

3-207-తేటగతీి 

ద్ెైవకరాెతెశకిత వితానములను 
దగ ల్ల తనచేతుఁ దనుుఁద్ాన ద్ెైవశకిత 
యగుచు వ లుగ్ందుచును బకిారాంతర్మునుఁ 
దనువు వితతంబుగాని చైెతనా మొంద్వ.  

3-208-తేటగతీి 
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ర్ూపసంసకితుఁ జసేర నిర్ూఢకర్ె 
శకితయును వృతితభేదసంసకిత దశ వి 
ధముల గల్లగ న పాిణర్ూపమున నాతె 
శకిత బో ధతి మగుచుని శకిత గల్లగ .  

3-209-కంద పదాము 
తిివిధం బగుచును నాధ్ాా 
తెయ విభేదంబులను బాప్ర మఱి యధ్వభూతా 
తె విరాడూిపమెగు నిద్వ 
వివిధపాిణులకు నాతెవిధమ్మై మఱియున్.  

3-210-కంద పదాము 
జీవంబెై పర్మాతెకుుఁ 
ద్ావలమ్మై యాద్వమావతార్ం బగు న 
ద్ేావుని గర్ాంబున భూ 
తావల్లతోడం బపించ మర థం ద్య ుఁచెన్.  

3-211-వచనము 
ఇట ి  ద్య ుఁచిన విరాట పర్ుషుం డాధ్ాాతిె కాధ్వద్ెైవి కాధ్వభరతికంబు లను 
భేదంబులచేుఁ బూరోికతకమీంబున వ లుగ్ందు" ననుచు విదుర్ునకు మ్మైతేయిుం 
డెఱింగ ంచె" నని చెప్రప; వ ండియు నిటినియిె. 

3-212-చంపకమాల 
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" హ్ర  పర్మాతుెుఁ డమశుుఁ డజుుఁ డాఢుాుఁ డనంతుుఁ డనంతమూర త సా 
గర్తనయాహ్ృద్ీశుుఁడు వికార్విదూర్ుుఁడు నితామంగళా 
కర్ుుఁడు గృపాపయోనిధ్వ యకలెషచితుత ుఁడు సర్ిశకిత ద్ా 
మర్సవిలోచనుండు బుధమానాచర తపివితుిుఁ డిముెలన్.  

3-213-వచనము 
ఇతెతఱంగున నీశుం డగు నధ్యక్షజుండు మహ్ద్ాద్వతతత వంబుల మనంబుల 
ఘనంబులగు తలంపులు ద్ాన ఱింగ  యటిట  తతతవంబుల వివిధ వృతితలాభంబునక ై 
సికీయచిచేకితచే నిట  లగనర్ుత  నని చింతించి నిజకళాకల్లతం బగు 
విరాడిిగహీ్ంబు నందు నగ ి పమిుఖ్ం బగు ద్ేవతావళి క లి నివాసం బగుచుుఁ 
గానంబడిన వ ైరాజపుర్ుషుని యాసాాదావయవంబుల వినిప్రంతు 
దతాత వధ్ానుండవ ై వినుము. 

3-214-సీస పదాము 
నర్నుత! యా ద్వవాపుర్ుష్ో తతముని పృథ;  
 గాావంబు నొంద్వ ముఖ్ంబువలన 
భువనపాలకుుఁడెైన పవమానసఖ్ుుఁ డంత;  
 రాతుెుఁ డమశిర్ునంశమ్మైనవాని 
కనయంబు ననుకూల మగుచు నిజసాథ న;  
 మునుఁ బవిేశించిన ముఖ్ము నందుుఁ 
బర్ుఁగు జీవుండు శబాము నుచుర ంచుుఁ బృ;  
 థగాావములను నేతిముల నినుుఁడు 

3-214.1-తటేగతీి 
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చక్షుర ంద్వయి యుకుత ుఁడెై సర్విుఁజ ంద్వ 
ర్ూపవిజాఞ న మహిమ నిర్ూఢి నొందు 
మఱియుుఁ జర్ెంబునను బవమానుుఁ డమశి 
రాంశమ్మై తతతగ ంద్వయి మందుుఁ గూడి.  

3-215-వచనము 
నిజవాసంబు నాశయీించి జీవుండు సపరేశంద్వయిగతుండెై పృథగాావం బయిెా; 
శ్లీతంిబుల ద్వకుక లచుాత కళాంశంబు లగు శవీణేంద్వయి యుకతంబుల ై 
నిజసాథ నంబునం బొ ంద్వ జీవుండు శబాజాఞ నగతుం డగు; వ ండియుుఁ ద్ాలువు 
నిర ానింబయిన లోకపాలుుఁ డగు వర్ుణుం డందుుఁ బవిేశించి 
ర్సనేంద్వయింబుచేుఁ బకిాశించినం బాిణి ర్సంబులం గహీించె; పర్మే్శిర్ుని 
నాసరకేంద్వయింబు పృథగాావంబు నొంద్వ యాశిినేయాధ్వష్ాట నంబెై ఘాొణాంశంబు 
నొంద్వన జంతువు గంధగహీ్ణ సమర్థం బయెిా; వ ండియు భినింబయిన 
చర్ెంబున నోషధులును బర్మపుర్ుష్ాంశంబు లయిన కేశంబులం గూడి 
నిజనివాసంబు నొంద్వన జీవుండు కండూయమానుం డగు; భినిభూతంబెైన 
మే్ఢంిబునం బజిాపతి రేతంబున నిజసాథ నంబు నొంద్వ జీవుం డానందంబునం 
బొ ర్యు; భినిభావం బెైన గుదంబున మితుిం డచుాతాంశంబును బొ ంద్వ 
పాయువుం గూడి నిజాసాథ నంబు నొందుచు జీవుండు విసర్్ంబుుఁ జ ందు; 
వేఱువేఱెైన బాహ్ువులం ద్వదిశ్ాధ్ీశిర్ుం డయిన పుర్ంధర్ుండు కయీవికయీాద్వ 
శకితయుకుత ం డగుచు నిజసాథ నంబు నొంద్వ జీవుండు వానిచేత జీవికం బొ ందు; 
మఱియుుఁ బాదంబులు నిర ానింబు లయిన విషుణ ండు సాివాసంబు గ ైకొని 
గతిశకితం బొ ంద్వన జీవుండు గమనాగమ నార్ుి ండయిెా; వ ండియు భినిభావం 
బయిన హ్ృదయంబు మనంబుతోడం గల్లసర నిజాధ్వష్ాట నంబునం జందుిండు 
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పవిేశించిన జీవుండు శరీర్సంకలాపద్వ ర్ూపం బగు వికార్ంబునుం బొ ందు; 
భినిభావంబెైన యహ్ంకార్ంబున నహ్ంకృతి యుకుత ండెై ర్ుదుిండు 
నిజసాథ నంబుగా వసరయించు; ఆ యహ్ంకృతిచే శరీర్కర్తవాంబులు నడపు బుద్వధ  
వాగీశిరావాసంబెై హ్ృదయంబుతోడం గలసర నిజాధ్వష్ాట నంబున బో ధ్ాంశంబుచే 
వ ల్లంగ న శరీర  బో దధవాతం బొ ందు; భినింబెైన చితతంబు బహిాెవాసంబెై 
చేతనాంశంబు నొంద్వనుఁ బాిణి విజాఞ నంబునుం బొ ందు; అటిట  విరాట పర్ుషుని 
శ్రరి్ంబున సిర్్ంబును, జర్ణంబుల వసుమతియు, నాభి యందు గగనంబును 
గల్లగ  సతాత వద్వగుణ పర ణామంబుల నమర్ు ల ైర ; ఊర ాత సతతవగుణంబున 
నద్ేావతలు తిిద్వవంబును బొ ంద్వర ; ర్జఞగుణంబున మనుజులును, గవాదులును 
ధర్ణిం బొ ంద్వర ; తామసంబున భూతాదుల ైన ర్ుదపిార షదులు 
ద్ాావాపృథవవాంతర్ం బగు వియతతలంబునుం బొ ంద్వర  ముఖ్ంబువలన 
నామాియంబు లుతపనింబయిెా; వ ండియు. 

3-216-కంద పదాము 
ధర్ణీద్వవిజులు శీుతులును 
నర్వర్ యమే్ెటి ముఖ్మునం బొ డముట భూ 
సుర్ుుఁ డఖిల వర్ణములకున్ 
గుర్ుుఁడున్ ముఖ్ుాండు నయిెా గుణర్తినిధ్ీ!  

3-217-కంద పదాము 
ధర్ుఁ బాిహ్ెణాద్వకముుఁ ద 
సకర్బాధలుఁ బొ ందకుండుఁ గ కైొని కావం 
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బుర్ుష్ో తతము బాహ్ువులన్ 
నర్నాథకులంబు పుటెట నయతతతవనిధ్ీ!  

3-218-కంద పదాము 
గణుతింపుఁగుఁ గృషర గోర్ 
క్షణ వాణిజాాద్వ కర్ెకల్లతంబుగ నా 
గుణనిధ్వ యూర్ువు లందుం 
బణిుతింపగ వ ైశాజాతి పభివం బయిెాన్.  

3-219-తేటగతీి 

తివిర  సేవకధర్ుెల ై ద్ేవద్ేవు 
పదములను శూదసింతతు లుదయ మ్మైర  
వీర్ లందఱుుఁ దమతమ విహితకర్ె 
మలర్ుఁ జేయుచు జనకుండు నాతె గుర్ుుఁడు.  

3-220-కంద పదాము 
అగు సరేిశుుఁ బరాతపర్ు 
జగద్ేకపభిుని పాదజలజాతంబుల్ 
తగ ల్ల భజింతుర్ు సతతము 
నిగమోకితన్ భకితయోగనిపుణాతెకుల ై.  

3-221-తేటగతీి 

మహిమ ద్ీప్రంపుఁ గాల కర్ెసిభావ 
శకిత సంయుకుత ుఁ డగు పరశేిర్ుని భూర  
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యోగమాయావిజృంభణోద్య ాగ మ్మవిుఁ 
డెఱిుఁగ  నుతియింపుఁగా నోపు నిదధచర త!  

3-222-ఉతపలమాల 

అనాకథానులాపము లహ్ర ిశముం బఠ యించి చాల మా 
ల్లనాము నాతెశ్లభన విల్మనత నొందు మద్ీయ జిహ్ి సౌ 
జనాముతోడుఁ గోీలు హ్ర  సదు్ ణ ద్వవాకథామృతంబు స 
నాెనాచర తమి్మై న గడు మదు్ ర్ువాకాపదంబుుఁ జ ందుఁగన్.  

3-223-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర నామాంకిత సతకథామృత ర్సవాాలోలుుఁ డెైనటిట  స 
తుపర్ుషశ్ేషీుట ుఁ డసతకథాలవణవాఃపూర్ంబుుఁ ద్ాుఁ గోీలునే?  
వర్మంద్ార్ మర్ందపాన కుతుకసాింతద్విరేఫంబు స 
తిర్మ్మై పో వున  చేుఁదు వేములకుుఁ దద్ంధ్ానుమోద్ాతెమ్మై.  

3-224-కంద పదాము 
హ్ర మహిమముుఁ దనాిభీ 
సర్సరజసంజాతుుఁ డెైన చతురాననుుఁడుం 
బర కించి యెిఱుుఁగుఁ డని ని 
తర్ మనుజులుఁ జ పపనేల తతతవజఞనిధ్ీ!  

3-225-తేటగతీి 

శీుతులు దమలోన వివర ంచి చూచి పుండ 
రీకలోచను నుతతమశ్లి కచర తు 



357 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నమర్గణవందామానపాద్ాబాయుగళ్ళ 
వ దకి కనుుఁగ్నలే వండుి విమలమతులు.  

3-226-కంద పదాము 
హ్ర యుం దన మాయాగతిుఁ 
బర కించియుుఁ గానడయిెా బర మితి లేమిన్ 
మఱ ిమాయా వినిమోహిత 
చర తముుఁ గనుుఁగ్ందు ర ట ి  చతురాసాాదుల్.  

3-227-కంద పదాము 
ఆ ద్వవిజాధ్ీశుుఁడు మహ్ 
ద్ాదులు ద్వకపతులుుఁ బంకజాననుుఁడున్ గ్ 
రీదయితుుఁడు గనుఁజాలని  
శ్రదీ్ేవుని పదయుగంబుుఁ జింతింతు మద్వన్." 

3-228-కంద పదాము 
అని మ్మైతేయిుం డవిిదు 
ర్ున క ఱిుఁగ ంచిన తెఱంగు ర్ుచిర్ముగా న 
ర్ుా నపౌతుినకుుఁ బరాశర్ 
మునిమనుమం డెఱుుఁగజ ప్ెప ముదము దల్లర్పన్.  

3-229-వచనము 
వ ండియు నిటినియిె. 

3-230-కంద పదాము 



358 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

" భూమీశిర్! మ్మైతేయి మ 
హాముని విదుర్ునకు నట ి  హ్ర గుణ శుభల్మ 
లామాహాతెయముుఁ జ ప్రపన 
నా మ్మైతేయిునకు విదుర్ుుఁ డనియిెన్ మఱియున్.  

3-231-కంద పదాము 
" అగుణున కవికార్ునకున్ 
జగదవనోదావ వినాశ సతకర్ెములుం 
దగుల్మలుఁ బెట ట  లాతుఁడు 
సగుణుండెై యుండు టెట ట  సౌజనానిధ్ీ!  

3-232-సీస పదాము 
అని యర్ాకునిగతి యనుకొని మ్మైతేయి;  
 మునిుఁ జూచి విదుర్ుుఁ డిటినియిె మర్ల 
బాలుుఁడు కీడీావిలోలమానసమున;  
 ద్ీప్రంచు ల్మలానుర్ూపుుఁ డగుచుుఁ 
గానిచ ుోఁ గామానుగతుుఁడెై ర్మించును;  
 నర్ాకుుఁ డర థ వసత వంతర్మున 
నర్ాకాంతర్మున న ైనను బాలకే;  
 ళీసంగుుఁ డగుచు నోల్లనిుఁ జర ంచు 

3-232.1-తటేగతీి 

హ్ర యు న పుడు నివృతుత ుఁ డతాంతతృపుత ుఁ 
డగుట వర తంచు టెట ి  కీడీాదు లందు 
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మఱియుుఁ ద్వగిుణాతెకంబెైన మాయుఁ గూడి 
యఖిల జగములుఁ గల్లపంచె ననుట యిెట ి ?  

3-233-సీస పదాము 
అమాెయచేత నీ యఖిలంబు సృజియించి;  
 పాల్లంచి ప ల్లయించి పర్మపుర్ుషు 
డనఘాతె! ద్ేశకాలావసథ లందును;  
 నితర్ుల యందునహమనమ్మైన  
జాఞ నసిభావంబుుఁ బూని యాపకిృతితో;  
 న బాంగ ుఁ గలసెుఁ ద్ానేక మయుాుఁ 
గోర  సమసతశరీర్ంబు లందును;  
 జీవర్ూపమున వసరంచి యుని 

3-233.1-తటేగతీి 

జీవునకు దుర్ార్కేిశసరద్వధ యిెటిట 
కర్ెమున సంభవించెను? గడుఁగ  నాదు 
చితత  మజాఞ న దుర్్మసరథతిుఁ గలంగ  
యధ్వకఖ్ేదంబు నొంద్ెడు ననఘచర త!  

3-234-వచనము 
అద్వగావున సూర జనోతతముండ వ ైన నీవు మద్ీయ మానసరక సంశ యంబులుఁ 
ద్ొలగ ంప నర్ుి ండవు" అని విదుర్ుండు మ్మైతేయిమునీందుి నడిగ ను" అని 
బాదరాయుఁతనూభవుం డభిమనుానందనున కిటినియిె 
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3-235-కంద పదాము 
" సర్సరర్ుహ్ో దర్ు మంగళ్ 
చర తామృతపానకుతుక సంగంబున ని 
ర్ార్ుుఁ డగు విదుర్ునకు మునీ 
శిర్ుుఁ డగు మ్మైతేయిుుఁ డనియిె "సజానతిలకా!  

3-236-చంపకమాల 

వినుము వితర్కవాదములు విషుణ ని ఫులిసరోజపతనిే 
తుిని ఘనమాయ న పుపడు విరోధముసేయుుఁ బరేశు నితాశ్ల 
భనయుతు బంధనాధ్వక విపదాశలుం గృపణతి మ్మపుపడే 
ననయముుఁ బొ ందలేవు విభుుఁ డాదుాుఁ డనంతుుఁడు నితుాుఁ డౌటచేన్.  

3-237-వచనము 
మఱియును. 

3-238-చంపకమాల 

పుర్ుషుుఁడు నిదవిోుఁ గలల బొ ందు సమసత  సుఖ్ంబు లాతెసం 
హ్ర్ణ శిరోవిఖ్ండనము లాద్వగ జీవునికిం బబిో ధమం 
దర్యుఁగుఁ ద్య ుఁచుచునిగతి నాద్వుఁ బరేశుుఁడు బంధనాదులం 
బొ ర్యక తకుక టెటినుచు? బుద్వధని సంశయ మంద్ెద్ేనియున్.  

3-239-వచనము 
అవిిధం బతనికిం గలుగనేర్దు; అద్వ యిెటింటేని. 

3-240-చంపకమాల 
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లల్లత విలోల నిర్ెలజలపతిిబింబిత పూర్ణచందమిం 
డలము దదంబుచాలన విడంబనహేతువు నొంద్వయున్ వియ 
తతలమునుఁ గంపమొందని విధంబున సర్ిశరీర్ధర్ెముల్ 
కల్లగ  ర్మించు నీశునకుుఁ గల్ుఁగ నేర్వు కర్ెబంధముల్.  

3-241-వచనము 
కావున జీవునకు నవిద్ాామహిమం జేసర కర్ెబంధనాద్వకంబు సంపాిపత ం బగు 
గాని సర్ిభూతాంతరాామి యిెైన యిాశిర్ునకు బాిపతంబు గానేర్దు; అని. 

3-242-చంపకమాల 

నర్ునకు నాతెద్ేహ్జ గుణంబులుఁ బాపుఁగనోపు పంకజఞ 
దర్చర్ణార్వింద మహితసుుటభకితయ యింద్వయింబు ల్మ 
శిర్ విషయంబు ల ైన మద్వ సంచిత నిశులతతతవమ్మైనచ  ో
సర్సరజనేతుికీర్తనమ్మ చాలు విపదాశలన్ జయింపుఁగన్.  

3-243-చంపకమాల 

హ్ర చర్ణార్విందయుగళార్ున సనుితి భకితయోగముల్ 
నిర్తము గలు్ వార్ు భవ నీర్జగర్ుాల కందరాని భా 
సుర్పద మందుుఁ జేర్ుదుర్ు సూర జనసతవనీయ! యటిట  స 
తుపర్ుషుల పూర్ిజనెఫలమున్ గణుతింపుఁ దర్ంబె యిేర కిన్." 

3-244-వచనము 
అని చెప్రపన విదుర్ుండు మ్మైతేయిుం గనుంగ్ని ముకుళిత హ్సుత ండును 
వినమిత మసతకుండును నగుచుుఁ దన మనంబున శ్రహీ్ర ం దలంచుచు 
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వినయవచనర్చనుండెై యిటినియిె "మునీంద్ాి! భవద్ీయ వాకాములచేత 
నామనంబున నారాయణుండు లోక ైకనాథుం డెటియిెా ననియు, శరీర్ధ్ార  యిెైన 
జీవునికిుఁ గర్ెబంధంబు లేరీతి సంభవించె ననియునుం బొ డమిన సంశయంబు 
నేుఁడు నివృతతం బయిెా; ఎటినిన లోకంబున కీశిర్ుండు హ్ర  యనియు, జీవుండు 
పర్తంతుిం డనియునుుఁ దలంపుదు; నారాయణ భకిత పిభావంబు పాిణిగోచర్ం 
బెైన యవిదాకు నాశనకార్ణం బనం దనర్ుచుండు; నారాయణుండు దనకు 
నాధ్ార్ంబు లేక సమసతంబునకుం ద్ాన యాధ్ార్భూతుం డెై విశింబుం బొ ద్వవి 
యందుుఁ ద్ా నుండు తెఱం గ ట ి ; శరీరాభిమానంబును బొ ంద్వ యిెవిుఁడు 
మూఢతముం డెై సంసార్పివర్తకుం డగు; న విండు భకితమార్్ంబునుఁ 
బర్మాతుెం డెైన పుండరీకాక్షునిుఁ జ ందు; వీర్ ల్లదాఱును సంశయ కిేశంబులు 
లేమింజేసర సుఖ్ానంద పర పూర్ుణ ల ై యభివృదధనొందువార్ లగుదుర్ు; ఎవిండు 
సుఖ్దుఃఖ్ాను సంధ్ానంబుచే లోకానుగతుం డగుచుం బమిోద వేదనంబుల 
నొందు నతండు దుఃఖ్ాశయీుండగు; నారాయణభజనంబున సమసత  
దుఃఖ్నివార్ణం బగు నని భవద్ీయచర్ణసేవా నిమితతంబునం గంటి; పపించంబు 
పతిీతి మాతంిబు గల్లగ యుని దైె్న నందులకుుఁ గార్ణంబు లేకుండుటంజేసర 
తెల్లయని వాడన ై వర తంతును;" అని వ ండియు. 

3-245-కంద పదాము 
" లల్ల నా మద్వుఁ దలుఁపుదు సుమ 
తులు గ్నియాడంగుఁ దగ న తోయజనాభుం 
డలవడుఁ డలప తపో నిర్ 
తుల తలపో ుఁతలకు మిగుల దురి్భుుఁ డనియున్.  
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3-246-సీస పదాము 
ఇంద్వయింబులతోడ న లమి నొప్ెపడి మహ్;  
 ద్ాదుల నితరేతరానుషంగ 
ముగుఁ జేసర వానియం ద్ొగ  విరాడేాహ్ంబు;  
 పుటిటంచి యందుుఁ జేపటిట తాను 
వసరయించు నాతుఁడు వర్ుస సహ్ససిం;  
 ఖ్ాాకంబులగు మసతకాంఘి్ ొబాహ్ు 
కల్లత సతుపర్ుషునిుఁగా బహి్ెవాదులు;  
 పలుకుదు రా విరాట్రభువు నందు 

3-246.1-తటేగతీి 

భువన జాలంబు లలజడి బొ ర్యకుండుుఁ  
బాిణదశకంబు నింద్వయిార్థములు నింద్వి 
యాధ్వద్ెైవతములుుఁ గూడ ననఘ తిివిధ 
మగుచు విపాిద్వ వర్ణము లయిెా నందు.  

3-247-కంద పదాము 
ఇలుఁ బుతపిౌతసింపద 
గల్లగ న వంశములతోడుఁ గడుుఁ జఞదాముగా 
లల్లుఁ బజి లేగతిుఁ గల్లగ ర  
కల్లగ న యా పజిలచే జగము ల ట ి ండెన్?  

3-248-కంద పదాము 
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చతుర్త ద్ీప్రంపుఁ బజిా 
పతులకుుఁ బతి యనుఁగ వ లయు పద్ాెపతి యేి 
గతిుఁ బుటిటంచెను? సషిటృ 
పతితులచే నవవిధపపించము మఱియున్.  

3-249-తేటగతీి 

వానిభేదంబులును మనువంశములును 
మనుకులాధ్ీశిర్ులును దనెనుకులాను 
చర తములునే విభూతినే జాడ ద్ీని 
నింతయును బుటటుఁజేసె? నా క ఱుుఁగుఁ బలుకు.  

3-250-కంద పదాము 
సర్వింగ ంీదన్ మీుఁదం 
ధర్ణికిుఁ గల లోకములను దతతతిథాతులన్ 
వర్ుసం బర ణామంబుల 
న ఱుిఁగ ంపగదయా నాకు నిదధచర తాి!  

3-251-కంద పదాము 
సుర్ తిర్ాఙ్ిర్ రాక్షస 
గర్ుడయర్గ సరదధసాధా గంధర్ి నభ 
శుర్ముఖ్ భవములు మునికుం 
జర్! గర్ాసేిదజాండజముల తెఱంగున్.  

3-252-కంద పదాము 
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తిిగుణపధి్ానకంబులు 
నగునవతార్ములుఁ బూర్ణమ్మై వ లసరన యా 
జగదుతపతితసరథతిలయ 
నిగమముల విధంబు వాని నిలుకడలుుఁ దగన్.  

3-253-కంద పదాము 
చకాీ యుధు సౌందర్ా ప 
రాకీమముఖ్ గుణములును ధరామర్ముఖ్ వ 
ర్ణకీమములు నాశమీధ 
ర్ెకిీయలును శ్రలవృతతమతభావములున్.  

3-254-తేటగతీి 

యోగవిసాత ర్ మహిమలు యాగములును  
జాఞ నమార్్ంబులును బర జాఞ నసాధ 
నములు న ై యొపుప సాంఖ్ాయోగములు వికచ 
జలజనయనకృతంబు లౌ శ్ాసత రములును.  

3-255-సీస పదాము 
పాష్ాండధర్ెంబుుఁ బతిిలోమకులవిభా;  
 గములు జీవుల గుణకర్ెములును 
పలుకులగతులునుుఁ గల్లగ డ ిధర్ెమో;  
 క్షముల యందల్ల పర్సపర్విరోధ 
ములు లేని సాధనమును భూమిపాలక;  
 నీతివార్తలు దండనీతిజాడ 
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యును బృథగాావంబులును విధ్ానములును;  
 బితృమే్ధములును దతిపతృ విసర్్ 

3-255.1-తటేగతీి 

గతులుుఁ ద్ారాగహీ్ంబులుుఁ గాలచకీ 
మున వసరంచిన నిలుకడలును దపములు 
ద్ానములుుఁ దతులంబులుఁ దనర్ు పబిల 
ధర్ెములుుఁ బజి లగనర ంచు కర్ెములును 

3-256-చంపకమాల 

వదలక భూజనావళికి వచుు విపదాశధర్ెముల్ సరో 
జదళ్నిభాక్షుుఁ డేగతిని సంతసమంద్ెడు న టిటవార  మే్ 
లిదలక కానవచుు గుర్ులం బిియశిషుాలు గ్లి వార్ు స 
మెదమునుఁ గోర్ునర్థములు మానుగ న టెి ఱిుఁగ ంతు ర ముెలన్.  

3-257-కంద పదాము 
విలయాద్వ భేదముల న 
యాలఘునిుఁ బర్మే్శు న వి ర్ంచితభకితం 
గ్లుతు ర్ద్ెవిర లో ను 
తకల్లకన్ సుఖియించు జీవతతతవము మఱియున్.  

3-258-కంద పదాము 
గోవిందుని ర్ూపంబున 
జీవబహి్ెలకు న ైకాసరద్వాయు న ట లౌ 
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భావన నుపనిషదర్థం 
బెై వ లసెడి జాఞ న మ్మటిట ద్ార్ాసుత తాా!  

3-259-తేటగతీి 

ఉచిత మగు నటిట  శిషాపయిోజనములు 
సజానులచేత విజాఞ నసాధనములు 
నేమి పలుకంగుఁబడు వాని న లి మఱియుుఁ 
బొ లుచు వ ైరాగామునుఁ దగు పుర్ుషభకిత.  

3-260-తేటగతీి 

ఇనిియుుఁ ద్ెల్లయనానతి యిచిు ననుి 
నర థ ర్క్ింపు యజఞద్ానాద్వ పుణా 
ఫలము వేదంబు సద్వవిన ఫలము నార్త 
జనులుఁ గాచిన ఫలముతో సమముగావు." 

3-261-కంద పదాము 
అని విదుర్ుుఁడు మ్మైతేయిుని 
వినయంబునుఁ ద్ెల్లయ నడుగు విధ మ్మలిను వాా 
సునిసుతుుఁ డభిమనుానినం 
దనున క ఱింగ ంచి మఱియుుఁ దగ నిటినియిెన్.  

3-262-చంపకమాల 

" ఇలుఁ గల మానవావళికి న లి నుతింప భజింప యోగామ్మై 
వ లసరన పూర్ువంశము పవితమిుసేయుఁగుఁ బుటిట  సదు్ ణా 
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కల్లత యశఃపసిూనలతికాతతికిం బతిివాసర్ంబుుఁ బెం 
పలర్ుఁగ బోి ద్వవ ట ట దు గదయా ముకుందకథామృతంబునన్.  

3-263-తేటగతీి 

అలపతర్మ్మైన సుఖ్ముల నందుచుని 
జనుల దుఃఖ్ంబు మానపంగుఁ జాలునటిట 
పుండరీకాక్షు గుణకథా పోి తమ్మైన 
వితత నిగమార్థ మగు భాగవతము నీకు 

3-264-వచనము 
ఎఱింగ ంతు విను" మని యిటినియిె. 

3-265-సీస పదాము 
" అమెహాభాగవతామాియ మొకనాుఁడు;  
 గ ైకొని పాతాళ్లోక మందు 
నపతిీకజాఞ నియిె ైవాసుద్ేవాఖ్ాుఁ;  
 బొ లుచు సంకరి్ణమూర త ద్వవా 
పుర్ుషుండు దనుుఁద్ాన బుద్వధలోుఁ జూచుచు;  
 సలల్లతధ్ాాన ముకుళితనేతుిుఁ 
డెై సనంద్ాభుాదయార్థంబు గనువిచిు;  
 చూచిన వార్ు సంసుత తు లగనర్ప 

3-265.1-తటేగతీి 
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నమర్ గంగావగాహ్నుల ై యహమంద ి
కనా లార్ధుజటాబంధకల్లత లగుచు 
భర్తృ వాంఛానుబుద్వధ  నపపర్మపుర్ుషుుఁ 
గద్వయ నేతెంచి తతాపదకమలయుగము.  

3-266-కంద పదాము 
సేవించి భకితతో నా 
నావిధ పూజఞపహార్ నతి నుతులను నా 
ద్ేవుని హ్ృదయము వడసరర  
యా వేళ్ సనందనాదు లమెహితాతుెన్.  

3-267-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘన సాహ్స ికిరీటర్తి విలసతాకంతపసిరదధపభిా 
జనితోదగ ీర్ుచిపకిాశిత ఫణాసాహ్సుిుఁ డౌ దే్వతా 
వనర్క్ాచణు ర్ూపకృతాము లగగ న్ వాంఛం బశింసరంచి వా 
ర్నురాగసఖల్లతోకుత  లగపప నడుగన్ హ్ర ించి యా ద్ేవుడున్.  

3-268-తేటగతీి 

భూర  నిగమార్థసార్ విచార్ మగుచుుఁ 
దనర్ు నీ భాగవతము సాదర్తుఁ బల్లక  
నల్లనభవసూతి యిెైన సనతుకమార్ 
కునకు న ఱిుఁగ ంచె సాంఖ్ాాయనునకు నతుఁడు.  

3-269-కంద పదాము 
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పర్ుఁగ నతం డంతుఁ బరా 
శర్ునకు నుపద్ేశమిచెు; సనెతి నతుఁడున్ 
సుర్గుర్ున కొసుఁగ ; నాతుఁడు 
గర్మర్ుదుగ నాకుుఁ జ పపుఁ గ కైొని యేినున్.  

3-270-కంద పదాము 
నీ కపిుపడు వివర ంచెద 
నాకర ణంపుము సరోర్ుహాక్షుండగు సు 
శ్లి కుని చర తామృతపర  
షేకుుఁడ వ ై ముదము గదుర్ుఁ జ లగుము విదురా!  

3-11-బిహ్ె జనె పికార్ము 

3-271-వచనము 
ఇట ి  భగవతో్ాకతంబును, ఋషరసంపది్ాయానుగతంబును, బుర్ుష్ో తతమ 
సోత తంిబును, బర్మపవితంిబును, భవలతాలవితంిబును నయిన 
భాగవతకథాపపించంబు శదీ్ాధ ళ్ళండవు భకుత ండవు నగు నీకు నుపనాసరంచెద; 
వినుము. 

3-272-సీస పదాము 
అనఘ! యిేకోదకమ్మై యునివేళ్ నం;  
 తర ిర్ుద్ాధ నల ద్ార్ు వితతి 
భాతిుఁ జిచేకిత సమే్తుుఁడెై కపట ని;  
 ద్ాిలోలుుఁ డగుచు నిమీల్లతాక్షుుఁ 
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డెైన నారాయణుం డంబు మధామున భా;  
 సుర్ సుధ్ాఫేన పాండుర్ శరీర్ 
ర్ుచులు సహ్స ిశిరోర్తిర్ుచులతోుఁ;  
 జ లమిసేయుఁగ నొపుప శే్షభోగ 

3-272.1-తటేగతీి 

తలపమునుఁ బవిళించి యనలప తతతవ 
ద్ీప్రత ుఁ జ నొిందుఁగా నద్వితీయుుఁ డగుచు 
నభిర్తుం డయుాుఁ గోర్ుకల యందుుఁ బాసర  
పవిిమలాకృతి నానందభర తుుఁ డగుచు.  

3-273-తేటగతీి 

యోగమాయా విదూర్ుుఁడెై యుగ సహ్స ి
కాలపర్ాంత మఖిల లోకములు మింొగ  
ప్ేర ు మఱి కాలశకుత యపబృంహితమున 
సమత సృషరటకియీాకలాపములుఁ దగ ల్ల.  

3-274-కంద పదాము 
తన జఠర్ములోపలుఁ ద్ాుఁ 
చిన లోకనికాయముల సృజించుటకును సా 
ధన మగు సూక్ాెర్థము మన 
సునుఁ గని కాలానుగత ర్జఞగుణ మంతన్.  

3-275-సీస పదాము 
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పుటిటంచెుఁ దదు్ ణంబునుఁ బర్మే్శిర్ు;  
 నాభిద్ేశము నందు నళిననాళ్ 
ముదయించె మఱి య పపయోర్ుహ్ముకుళ్ంబు;  
 గర్ెబో ధ్వతమ్మైన కాల మందుుఁ 
దన తేజమునుఁ బవిృదధంబెైన జలముచే;  
 జలజాపుత గతిుఁ బకిాశంబు నొందుఁ 
జేసర లోకాశయీసరథతి సర్ిగుణవిభా;  
 సరతగతి నొపుప రాజీవ మందు 

3-275.1-తటేగతీి 

నిజ కళాకల్లతాంశంబు నిల్లప్ర ద్ాని 
వలన నామాియమయుుఁడును వర్గుణుండు 
నాతెయోనియు న ైన తోయజభవుండు 
సర్విుఁ జతురాననుండునా జనన మయిెా.  

3-276-తేటగతీి 

అతుఁడు దతపదెకర ణక యందు నిల్లచి 
వికచలోచనుడెై లోకవితతి ద్వశలు 
నంబర్ంబును నిజ చతురాననములుఁ 
గలయుఁ బర కించి చూచుచుుఁ గమలభవుుఁడు.  

3-277-చంపకమాల 

అలఘు యుగాంతకాలపవనాహ్త సంచల దూర ెజాల సం 
కల్లత జలపభిూత మగు కంజముుఁ దదినజాత కర ణకా 
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తలమున నుని తనుి విశదకియీుఁ గల్్లన లోకతతతవమున్ 
నల్లుఁ ద్ెల్లయంగనోపక మనంబునుఁ జాల విచార్ మొందుచున్.  

3-278-వచనము 
ఇటిని వితర కంచె. 

3-279-ఉతపలమాల 

ఈ జలమందు నీ కమల మే్గతి నుదావ మయిెా నొంటి యిే 
నీ జలజాతప్ీఠమున నేగతి నుంటి మద్ాఖ్ా మ్మద్వా  నా 
కీ జననంబు నొందుటకు న యాద్వ హేతువు బుద్వధ ుఁ జూడ నే 
యోజ న ఱుంగలే నని పయోర్ుహ్గర్ుాుఁడు విసరెతాతుెడెై.  

3-280-కంద పదాము 
ఆ వనజనాళ్మూలం 
బా వనములలోన నర థుఁ నర్యుటకొఱక ై 
యావనజాతపభివుం 
డా వనర్ుహ్నాళ్వివర్ మందభిముఖ్ుుఁడెై.  

3-281-మతేతభ వికీీడతిము 
అతి గంభీర్ విశ్ాలవార నిధ్వ తోయాంతర ిమగాింగుుఁడెై 
చతురాసుాం డొగ  ద్వవావతసర్ సహ్సంి బబామూలంబు స 
నెతి నీక్ించియుుఁ గానలేక భగవనాెయామహ్తతవంబు వి 
సెృతి గావింప విభీతుుఁ డెై మర్లుఁ జేర ం దతసరోజాతమున్.  
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3-12-బిహ్ెకు హ్ర  పితాక్షమగుట 

3-282-తేటగతీి 

అట ి  గమీెఱుఁ జేర  యయాబాప్ీఠ 
మందు నష్ాట ంగయోగకియీానుర్కితుఁ 
బవను బంధ్వంచి మహిత తపససమాధ్వ 
నుండి శతవరి్ములు సనుచుండ నంత.  

3-283-ఆటవ లద్వ 
అటిట యోగజనిత మ్మైన విజాఞ నంబు 
గల్లగ  యుండి ద్ానుఁ గమలనయనుుఁ 
గానలేక హ్ృదయకమలకర ణక యందు 
నునివానిుఁ దనుిుఁ గనివాని.  

3-284-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెన్ నిశులభకితయోగ మహిమం గంజాతగర్ుాండు శ్ల 
భనచార తుి జగతపవితుి విలసతపద్ాెకళ్తుిన్ సుధ్ా 
శనముఖ్ాసుత తిపాతుి ద్ానవచమూజ ైతుిన్ దళ్తపదెనే 
తుి నవీనోజావలనీలమే్ఘనిభగాతుిం బక్ిరాటపతుినిన్.  

3-285-వచనము 
మఱియును. 

3-286-చంపకమాల 
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అలఘు ఫణాతపతనిిచయాగ ీసమంచిత నూతిర్తి ని 
ర్ెలర్ుచిచే యుగాంత తిమిర్ంబు నడంచి యకలెష్ో లిస 
జాలములుఁ జేసర యందు నవసార్సనాళ్సరతెైకభోగముం 
గల్లగ న శ్ేషతలపమును గ కైొని యుని మహాతుె నొకకనిన్.  

3-287-సీస పదాము 
వర్ ప్ీతక్శ్ేయపర ధ్ానకాంతి సం;  
 ధ్ాాంబుదర్ుచి నిచయంబుగాుఁగుఁ 
గమనీయ నవహేమకల్లత కిరీటంబు;  
 ర్మణుఁ గాంచనశిఖ్ర్ంబుగాుఁగుఁ 
మానిత మౌకితకమాల్లకార్ుచి సాను;  
 పతిత నిర్ఝర్ పర్ంపర్లుగాుఁగుఁ 
జ లువొందు నవతులసీద్ామకములు లా;  
 ల్లత తటజ్షధ్ీ లతలుగాుఁగుఁ 

3-287.1-తటేగతీి 

వర్ భుజంబులు నికటసథ  వంశములుగుఁ 
బదము లంగణపాదప పచియములుగ 
లల్లతగతి నొపుప మర్కతాచల విడంబి 
తాతెద్ేహ్ంబు గలుగు మహాతుె; హ్ర ని.  

3-288-వచనము 
మఱియు, నపపర చిునింబును, నిర్ుపమానంబును, నిఖిలలోక 
సంగహీ్ంబును, నతి విసాత ర్ వర్ుత లాయామంబును న ై వివిధ విచిత ిద్వవా 
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మణిభూషణంబుల నాతీెయ నిర్ెలదుాతిచేతం బకిాశంబు నొందం జేయు 
ద్వవాద్ేహ్ంబు దనర్; వివిధంబు లగు కామంబు లభిలషరంచి విశుదధం బెైన 
వేద్యకతమార్్ంబున భజియించు పుర్ుషశ్ేషీుట లకుుఁ గామధ్ేను వనం దగ న 
పాదపదెయుగంబును, యల్లకఫలక లల్లతర్ుచి నిచయంబులకు నోట వడి 
కృపాపాతుిండెై చందుిండు బహ్ుర్ూపంబులుఁ బదసరోజంబుల నాశయీించె నన 
నొపుప పదనఖ్ంబులును, కమలా భూకాంతలకు నుపధ్ాన ర్ూపంబు లనందగ  
నీలకదళీకా సతంభంబుల డంబు విడంబించు నూర్ుయుగళ్ంబును, 
కనకమణిమయ మే్ఖ్లాకలా పాభిరామంబుుఁ గదంబ కింజలక శ్లభిత ప్ీతాంబ 
రాలంకృతంబున ై విలసరలుి  కటిమండలంబును, శృంగార్వాహినీ జలావర్తంబునాుఁ 
బొ లుప ందు నాభీవివర్ంబును, జఠర్సథ నిఖిల బహిాెండ 
ముహ్ుర్ుెహ్ుుఁర్ుదావ కృశ్రభూతం బనందగు మధా భాగంబును, మహిత 
ముకాత ఫలమాల్లకా విర్చిత ర్ంగవలి్మ విరాజితంబు నవతులసీద్ామ కిసలయ 
తలపంబుుఁ గుసుమమాల్లకాలంకృతంబు ఘనసార్ కసుత ర కా చందన విల్లపతంబుుఁ 
క్సుత భర్తిద్ీప్రత  పది్ీపత ంబు శ్రవీతసలక్షణ లక్ితంబు న ై యింద్వరార్మణికిుఁ 
గేళీమంద్వర్ం బనం బొ లుు వక్షసథలంబును, సుఖ్కేళీ సమార్ంభ పర ర్ంభ 
ణాంభోధ్వరాటకనాకా కరాంబుజ కీల్లత కనకమణికంకణ నికషంబుల బొ లుపార్ు 
రేఖ్ాతయి విరాజమానం బెైన కంధర్ంబును, సుమహితానర్ా ద్వవామణి పభిా 
విభాసరత కేయూర్ కంకణ ముద్వకిాలంకృతంబు లయిన బాహ్ువులును, సకల 
లోకార త నివార్క దర్హాసచంద్వకిా ధవళితంబు ల ైన కర్ణకుండలమండన మణి 
మరీచులు నర్తనంబులు సలుంపం దనర  నిదధంబు లగు చెకుకటదధంబులును, 
పర పకి బింబఫల పవిాళ్ పలివార్ుణాధర్ంబును, యఖిల భువన 
పర పాలనంబునకు నేన చాలుదు నని నినద్వంచు నయనయుగళ్ంబునకు 
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సీమాసతంభంబుుఁ జంపకపసిూన ర్ుచి వి సంబు నగు నాసాదండంబును, 
కమలకుముదంబులకుం బెంపు సంపాద్వంచుచుుఁ గర్ుణామృత 
తర్ంగ ంతాపాంగంబు ల ై కరాణ ంతవిశ్ాీంతంబు ల ై చెలువొందు నేతంిబులును, 
సలల్లత శ్రకీార్ంబునకు నక్షర్తింబు సార్థకం బయిెా ననం దగు కర్ణంబులును, 
నపర్పక్ాషటమీ శశ్ాంక శంకాసపద ఫాలఫలకంబును, నీలగ రీందశిృంగ సంగత 
బాలమారాత ండ మండల విడంబిత పదెరాగమణిఖ్చిత కాంచనకిరీటంబునం 
బొ లుపార  సూరేాందు పవనానల పకిాశంబులకు నవకాశంబు సూపక తిిలోక 
వాాపక సమర్థంబు లగు తేజఞవిశ్ేషంబులుఁ జ లువొంద్వ సంగర్ ర్ంగంబుల 
ద్ానవానీకంబుల హ్ర ంపం జాలు సుదర్శనాద్వ ద్వవాసాధనంబులచే దురాసదం 
బగు ద్వవార్ూపంబును గల్లగ ; మఱియును. 

3-289-ఉతపలమాల 

హార్కలాప పుషపనిచయంబులుఁ జంచ దనర్రా్తికే 
యూర్ కరాంగళీయక మహ్ో జావల బాహ్ు సహ్సశి్ాఖ్ లగ 
పాపర్ుఁగుఁ జూడ నొప్రప భువనాతెక ల్మల నదృషటమూల వి 
సాుర త భోగ వేషరటత విభాసరత చందనభూర్ుహాకృతిన్.  

3-290-మతేతభ వికీీడతిము 
విలసతుకండల్లరాజ సఖ్ామున నురీిభృతసమాఖ్ాన్ సము 
జావల్లతోద్ార్ శిరోవిభూషణ సహ్ససిిర్ణకూటంబులన్ 
సల్లలావాసతుఁ జార్ు క్సుత భవిరాజదతిిగర్ాంబునన్ 
నల్లనాక్షుండు గనుంగ్నంగుఁ దగ  మ్మైనాకావనీభృద్తిన్.  

3-291-కంద పదాము 
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వితతార్థజాఞ నజప 
సుత తి మకర్ందపహి్ృషట  శీుతిజాత మధు 
వతిగణపర వృతశ్లభా 
గతకీర తపసివమాల్లకలు గలవానిన్.  

3-13-బిహ్ెద్వేుని విషుణ సోత తింబు 

3-292-వచనము 
కనుుఁగ్ని చతురాననుండు. 

3-293-సీస పదాము 
అనఘ! సరేిశిర్ు నాదాంతశూనుాని;  
 ధనుాని జగద్ేకమానాచర తుుఁ 
దనాిభిసర్సరజఞదావసరోజంబును;  
 నపుపల ననిలుని నంబర్మును 
మానిత భువననిరాెణదృషరటనిుఁ బొ డ;  
 గన ుఁ గాని యితర్ముుఁ గానలేక 
యాతీెయకర్ెబీజాంకుర్ంబును ర్జఞ;  
 గుణయుకుత ుఁ డగుచు నకుంఠ తప ి

3-293.1-తటేగతీి 

జాభిసరా్ భిముఖ్త నవాకతమార్ు్ ుఁ 
డెైన హ్ర  యందుుఁ దన హ్ృదయంబుుఁ జేర ు 
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యమెహాతుెనిుఁ బర్ము ననంతు నభవు 
నజు నమే్యుని నిటిని యభినుతించ.ె  

3-294-సీస పదాము 
నల్లనాక్ష మాయాగుణవాతికర్మునుఁ;  
 జేసర కార్ాంబెైన సృషరటర్ూప 
మునుఁ బకిాశించు నీ ఘనర్ూపవిభవంబు;  
 ర్ూప్రంప ద్ేహ్ధ్ార్ులకు దుర ి 
భావాంబుుఁదలపోయ భగవంతుుఁడవున ైన;  
 పద్ాెక్ష నీ సిర్ూపంబుకంటె 
ననామొకకటి సతామ్మై బో ధకంబెైన;  
 యద్వ లేదుగాన నీ యతులద్వవా 

3-294.1-తటేగతీి 

మ్మైన ర్ూపంబు నాకుుఁ బతిాక్ష మయిెా 
నద్వయుుఁగాక వివేకోదయమునుఁ జేసర 
వర్ద! నీ ర్ూప మజాఞ న గుర్ుతమో ని 
వార్కం బయిెా నాకు శశిత్రద్ీప!  

3-295-కంద పదాము 
ఘన సతుపర్ుష్ానుగహీ్ 
మునక ై యమితావతార్ మూలం బగుచుం 
దనర డి నీ ర్ూపము శ్ల 
భనమగు భవద్ీయ నాభిపదెమువలనన్.  
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3-296-కంద పదాము 
జననం బంద్వన నాచే 
ననయము మొదలన  గృహమతమయిెా జగతాప 
వన నీదు సుసిర్ూపము  
ఘనర్ుచిర్ంబెై సియంపకిాశక మగుటన్.  

3-297-వచనము 
మఱియు, జాఞ నానంద పర పూర్ణమాతంిబును, ననావృత పకిాశంబును, 
భేదర్హితంబును, బపించజనకంబును, పపించవిలక్షణంబును, 
భూతేంద్వయిాతెకంబును, నేకంబును న ైన ర్ూపంబు నొంద్వయు న ందును 
బొ డగాన నటిట  నినుి నాశయీించెద; అద్వయునుంగాక జగనెంగళ్ 
సిర్ూపధర్ుండవ ై నీ యుపాసకుల మ్మైన మా మంగళ్ంబుకొఱకు నిర్ంతర్ 
ధ్ాానంబుచేత నీ ద్వవార్ూపంబునం గానంబడితివి; ఇటిట  నీవు నిర్యభాకుక ల ై 
నిరీశిర్వాదంబునంజేసర కుతర్కంబులు పసింగ ంచు భాగార్హితులచేత 
నాదృతుండవు గావు; మఱియుం గ్ందఱు కృతార్ుథ  ల ైన మహాతుెలచేత 
భవద్ీయ శ్రచీర్ణార్విందకోశగంధంబు వేదమార్ుతానీతం బగుటంజేసర తమతమ 
కర్ణకుహ్ర్ంబులచేత నాఘాొణించుచుందుర్ు వార్ల హ్ృదయకమలంబుల 
యందు భకితపార్తంతయింబున గృహమత పాద్ార్విందంబులు గల్లగ  పకిాశింతువు; 
అద్వయునుం గాక పాిణులకు దవిాాగార్ సుహ్ృనిిమితతం బయిన భయంబును 
దనాిశనిమితతం బయిన శ్లకంబును దవిాాద్వ సపృహ్యును దనిిమితతం బయిన 
పర భవంబును, మఱియు నందుుఁ దృషణయు, నద్వ పయిాసంబున లబాం బెైన 
నార తమూలం బగు తద్ీయం బెైన వృథాగహీ్ంబును, నీ శ్రపీాద్ార్విందంబు లందు 
వ ైముఖ్ాం బెంత కాలంబు గలుగు నంతకాలంబు బాిపతంబు లగుం గాని, 
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మానవాతెనాయకుండ వగు నినుి నాశ ీయించిన భయనివృతితహేతు వ ైన 
మోక్షంబు గలుగు; మఱియునుం గ్ందఱు సకలపాపనివర్తకం బయిన తిద్ీయ 
నామసెర్ణ కీర్తనంబు లందు విముఖ్ుల ై కామాకర్ె పాివీణాంబునంజేసర 
నషటమతు ల ై యింద్వయిపర్తంతుి ల ై యమంగంళ్ంబు ల ైన కార్ాంబులు 
సేయుచుందుర్ు; ద్ానంజేసర వాతాద్వ తిిధ్ాతుమూలం బెైన క్షుతత ృడాద్వ 
దుఃఖ్ంబులచేతను శ్రతోషణ  వరి్ వాతాద్వ దుఃఖ్ంబులచేతను నతి దీ్ర్ంా బెైన 
కామాగ ిచేతను నవిచేనిం బగు కోీధంబుచేతనుం దపామానులగుదుర్ు 
వార్లుఁ గనిన నా చితతంబు గలంకం బొ ందు; జీవుండు భవద్ీయ 
మాయాపర భాిమామాణుం డెై యాతె వేఱని యెిపపడు ద్ెల్లయు నంతకాలంబు 
నిర్ర్థకంబెై దుసతర్ంబెైన సంసార్సాగర్ంబుుఁ దర యింపుఁజాలకుండు; సనుెనీందుి 
ల ైనను భవద్ీయ నామసెర్ణంబు మఱచి యితర్ విషయాసకుత  ల ైరేని, వార్లు 
ద్వవంబు లందు వృథాపయితుి ల ై సంచర ంచుచు రాతుిల యందు నిద్ాిసకుత  ల ై, 
సిపి గోచర్ంబు లయిన బహ్ువిధ సంపదలకు నానంద్వంచుచు 
శరీర్పర ణామాద్వ ప్ీడలకు దుఃఖించుచుం బతిిహ్తంబు ల ైన యుద్య ాగంబుల 
భూలోకంబున సంసార్ుల ై వర తంతుర్ు; నిష్ాకము ల ై నినుి భజియించు 
సతుపర్ుషుల కర్ణమార్్ంబులం బవిేశించి భవద్ీయ భకితయోగ పర శ్లధ్వతం బెైన 
హ్ృతసరోజకర ణకాప్ీఠంబున వసరయింతువు; అద్వయునుంగాక. 

3-298-మతేతభ వికీీడతిము 
వర్యోగీందుిలు యోగమార్్ముల భావంబందు నే నీ మనో 
హ్ర్ర్ూపంబుుఁ దలంచి యేి గుణగణధ్ాానంబు గావింతు ర్ 
పుపర్షశే్షీఠ  పర గహీ్ంబునకున ై ప లాపర్ుఁ దద్ాధ యన గో 
చర్మూర తన్ ధర యింతుుఁ గాద్ె పర్మోతాసహ్ుండవ ై మాధవా!  
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3-299-తేటగతీి 

అర్య నిష్ాకమధర్ుె ల ైనటిట భకుత  
లందు నీవు పసినుిండ వ ైనరీతి 
హ్ృదయముల బదాకాముల ై యెినయు ద్ేవ 
గణము లందుుఁ బసినితుఁ గలుగ వీవు.  

3-300-చంపకమాల 

అర్య సమసత  జీవహ్ృదయంబుల యందు వసరంచి యేికమ్మై 
పర్ుఁగ  సుహ్ృతిియానుగుణభాసరత ధర్ుెుఁడవుం బరాపరే 
శిర్ుుఁడవున ై తనర్ుుచు నసజాన దురి్భమ్మైన యటిట  సు 
సరథర్ మగు సర్ిభూతదయచేుఁ బొ డగానుఁగవతుత  వచుాతా!  

3-301-మతేతభ వికీీడతిము 
కతీు ద్ానోగతీ పససమాధ్వ జప సతకరాెగ ిహ్ో తాిఖిల 
వతిచరాాదుల నాదర ంప వఖిలవాాపార్పారాయణ 
సరథతి నొపాపర డి పాదపదెయుగళీసేవాభి పూజా సమ 
ర పత ధర్ుెండగు వాని భంగ  నసురారీ! ద్ేవచూడామణీ!  

3-302-తేటగతీి 

తవిల్ల శశితసవర్ూప చెైతనా భూర  
మహిమచేత నపాసత  సమసత  భేద 
మోహ్ుుఁడ వఖిల విజాఞ నమునకు నాశ ీ
యుండ వగు నీకు మొొక కదనో ర్మే్శ!  
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3-303-కంద పదాము 
జననసరథతివిలయంబుల 
ననయంబును హేతుభూతమగు మాయాల్మ 
లను జ ంద్వ నటన సల్లప్ెడు 
ననఘాతెక! నీకొనర్ుత  నభివందనముల్  

3-304-సీస పదాము 
అనఘాతె! మఱి భవదవతార్ గుణకర్ె;  
 ఘన విడంబన హేతుకంబు లయిన 
ర్మణీయ మగు ద్ాశర్థవ వసుద్ేవకు;  
 మారాద్వ ద్వవానామంబు లోల్ల 
వ లయంగ మనుజులు వివశ్ాతుెల ై యవ;  
 సానకాలంబున సంసెర ంచి 
జనెజనాెంతర్ సంచిత దుర తంబుుఁ;  
 బాసర క ైవలాసంపాిపుత  లగుదు 

3-304.1-తటేగతీి 

ర్టిట ద్వవాావతార్ంబుల వతర ంచు 
నజుుఁడ వగు నీకు మొొక కద ననఘచర త!  
చిర్శుభాకార్! నితాలక్మెవిహార్!  
భకతమంద్ార్! దుర్ావభయవిదూర్!  

3-305-తర్ళ్ము 
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జననవృద్వధవినాశ హేతుక సంగతిం గల యిేను నీ 
వును హ్ర్ుండు ద్వశి్ాఖ్ల ై మనువుల్ మరీచిముఖ్ామర్ుల్ 
తనర్ నందుపశ్ాఖ్ల ై చెలువొంద నింతకు మూలమ్మై 
యనయమున్ భువనదుిమాకృతివ ైన నీకిద్ె మొొక కదన్.  

3-306-మతేతభ వికీీడతిము 
పుర్ుష్ాధ్ీశ! భవతపద్ాబాయుగళీపూజాద్వ కర్ెకియీా 
పర్తం జ ందని మూఢచితుత నిుఁ బశుపాియున్ మనుష్ాాధమున్ 
జర్యున్ నాశము నొందుఁ జేయు నతి దక్షంబెైన కాలంబు త 
దు్ ర్ు కాలాతుెుఁడ వ ైన నీకు మద్వ సంతోషంబునన్ మొొక కదన్.  

3-307-సీస పదాము 
సరేిశ! కలాపంతసంసరథత మగు జల;  
 జాత మం దే్ను సంజనన మంద్వ 
భవద్ీయ సుసిర్ూపముుఁ జూడ నర థంచి;  
 బహ్ువతసర్ములు దపంబుుఁ జేసర  
కతీుకర్ెములు ప్ెకుక గావించియును నినుుఁ;  
 బొ డగానుఁగాలేక బుద్వధ  భీతిుఁ 
బొ ంద్వన నాకు నిపుపడును నిరేితుక;  
 కర్ుణచే నఖిలలోక ైకవందా 

3-307.1-తటేగతీి 

మాన సతత పసిని కోమల ముఖ్ాబా 
కల్లత భవద్ీయ ద్వవామంగళ్విలాస 
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మూర త దర శంపుఁ గల్లగ  భకాత ర తహ్ర్ణ 
కర్ణ! తుభాంనమో విశిభర్ణ! ద్ేవ!  

3-308-సీస పదాము 
అమర్ తిర్ాఙ్ెనుష్ాాద్వ చేతన యోను;  
 లందు నాతేెచేచేుఁ జ ంద్వనటిట 
కమనీయ శుభమూర త గలవాడ వ ై ధర్ె;  
 సేతు వనంగుఁ బఖి్ాాతి నొంద్వ 
విషయసుఖ్ంబుల విడిచి సంతత నిజా;  
 నంద్ానుభవ సమునితిుఁ దనర్ుత  
వద్వగాన పుర్ుష్ో తతమాఖ్ాుఁ జ నొిందుదు;  
 వటిట  నిన ిపుపడు నభినుతింతు 

3-308.1-తటేగతీి 

నర థ భవద్ీయపాదంబులాశయీింతు 
మహితభకితని నీకు నమసకర ంతు 
భకతజనపో ష! పర తోష! పర్మపుర్ుష!  
పవిిమలాకార్! సంసార్భయవిదూర్!  

3-309-సీస పదాము 
తలకొని పంచభూతపవిర్తకమ్మైన;  
 భూర మాయాగుణసుుర్ణుఁ జికుక 
వడక లోకంబులు భవద్ీయ జఠర్ంబు;  
 లో నిల్లప ఘనసమాలోల చట ల 
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సర్ింకషో్ ర ె భీషణ వార థ నడుమను;  
 ఫణిరాజభోగతలపంబు నందు 
యోగనిద్ాిర్తి నుండగ నొకకొంత;  
 కాలంబు సనుఁగ మే్లకనిన వేళ్ 

3-309.1-తటేగతీి 

నలఘు భవద్ీయనాభితోయజమువలనుఁ 
గల్లగ  ములోి కములు సో పకర్ణములుగుఁ 
బుటటుఁ జేసరతి వతుల విభూతి మ్మఱసర 
పుండరీకాక్ష! సంతతభువనర్క్ష!  

3-310-కంద పదాము 
నిగమసుథ త! లక్మెపతి!  
జగదంతరాామి వగుచు సర్్ము న లిం 
దగు భవద్ెైశిర్ాంబున 
నగణిత సౌఖ్ాానుభవము నంద్వంతు గద్ే.  

3-311-సీస పదాము 
జలజాక్ష! యిెటిట  విజాఞ నబలంబునుఁ;  
 గల్లపంతు వఖిలలోకంబు లోల్ల 
నతజనప్రియుుఁడవు నా కటిట  సుజాఞ న;  
 మర థమ్మైుఁ గృపసేయు మయా వర్ద!  
సృషరటనిరాెణేచేుఁ జ ంద్వ నా చితతంబుుఁ;  
 దతకర్ెక్శల్లుఁ దగ ల్ల యుండి 
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యును గర్ెవ ైషమామును బొ ందు కతమున;  
 దుర తంబుుఁ బొ ర్యక తొలగు నటిట 

3-311.1-తటేగతీి 

వ ఱవు నా క ట ి  కలుగు నవిిధముుఁ దలచి 
కర్ెవర్తను నను భవతకర్ుణ మ్మఱసర 
తగుఁ గృతార్ుథ నిుఁ జేయవే నిగమవినుత!  
సతకృపామూర త! యో దే్వచకవీర త!  

3-312-చంపకమాల 

భవ దుదర్పభిూత మగు పదెము నందు వసరంచి యుని నే 
నవిర్ళ్ తావకీన కల్లతాంశమునం దనరార్ు విశిముం 
దవిల్ల ర్చించుచున్ బహ్ువిధంబులుఁ బల కడి వేదజాలముల్ 
శివతర్మ్మై ఫల్లంపుఁ గృపసేయుము భకతఫలపది్ాయకా!" 

3-313-చంపకమాల 

అని యనుకంపద్య ుఁప వినయంబునుఁ జాుఁగ ల్ల మొొకిక చార్ులో 
చన సర్సీర్ుహ్ుం డగుచు సర్ిజగతపర కలపనా ర్తిం 
దనర న ననుిుఁ బోి చుటకుుఁ ద్ా నిట  సనిిధ్వ యైెిన యిాశిర్ుం 
డనయము నాదు దుఃఖ్ము దయామతిుఁ బాప్ెడు నంచు నముొడెై 

3-314-కంద పదాము 
వనర్ుహ్సంజాతుుఁడు న  
మెనమున హ్ర ించె" ననుచు మ్మైతేయిమహా 
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ముని ఘనుుఁడగు విదుర్ునకున్ 
వినయంబున న ఱుుఁగజ ప్రప వ ండియుుఁ బల్లక న్.  

3-315-మతేతభ వికీీడతిము 
"వనజాతపభివుండు కేవలతపో వాాసంగుుఁ డెై పదెలో 
చను గోవిందు ననంతు నాఢుాుఁ దన వాకేకితన్ నుతింపన్ సుధ్ా 
శనవందుాండు పసినుిుఁ డెై నిఖిల విశిసాథ పనాలోకనం 
బునుఁ జూచెన్ విలయపభిూత బహ్ువాఃపూర్ంబులన్ వేిల్లెడిన్.  

3-316-తేటగతీి 

అట ి  వొడగని యార్ుత ుఁ డెైనటిట పదె 
భవుని వాంఛిత మాతెుఁ ద్ీర్పగుఁ దలంచి 
యతని మోహ్నివార్క మ్మైన యటిట 
యమృతర్సతులా మధుర్వాకాముల ననియిె.  

3-317-చంపకమాల 

" తలకొని నీ యొనర్ుు పనిదప్రప మద్వం దలపోయు దుఃఖ్ముం 
దలుఁగుము నాదు ల్మలకుుఁ బిధ్ానగుణం బగు సృషరటకలపనం 
బలవడుఁ జేయు బుద్వధ  హ్ృదయంబునుఁ జొనిప తపససమాధ్వ ని 
షటల నతిభకుత లన్ ననుుఁ బసినుినిుఁ జేయుము చెందు కోర కల్.  

3-318-కంద పదాము 
నీ వొనర ంచు తపో వి 
ద్ాావిభవ విలోకనీయ మగు నీ సృషరటం 
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గావింపుము లోకంబుల 
లో వ ుఁల్లగ డి ననుిుఁ గందు లోకసుత తాా!  

3-319-కంద పదాము 
నాలోని జీవకోట లు 
వాలాయము నీకుుఁ గానవచుు నిపుడు నీ 
వాలోకింపుము ద్ార్ువి 
లోల హ్ుతాశనునికర్ణి లోకసుత తాా!  

3-320-సీస పదాము 
నలువొంద నఖిలజీవుల యందుుఁ గల ననుిుఁ;  
 ద్ెలసర సేవింపుము నల్లనగర్ా!  
భవద్ీయ ద్యషముల్ వాయును భూతేంద్వ;ి  
 యాశయీ విర్హిత మ్మై విశుదధ 
మ్మైన జీవుని విమలాంతరాతుెుఁడ న ైన;  
 నను నేకముగుఁ జూచు నర్ుుఁడు మోక్ష 
పదమార్్వర త యైెి భాసరలుి  బిహాెండ;  
 మందును వివిధకరాెనుర్ూప 

3-320.1-తటేగతీి 

పదధతులుఁ జేసర ప్ెకుకర్ూపముల నొందు  
జీవతతి ర్చియించు నీ చితత  మ్మపుడు 
మతపద్ాంబుజయుగళ్ంబు మర్గ  యుని 
కతన రాజసగుణమునుఁ గలుగ దనఘ!  



390 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-321-కంద పదాము 
విను మద్వయుుఁ గాక పాిణుల 
కనయము న ఱుుఁగంగరాని యనఘుుఁడుఁ ద్ేజఞ 
ధనుుఁడుఁ బరేశుుఁడ నీచే 
తను గానంబడితి నిద్ె ప్రతామహ్! కంట.ే  

3-322-వచనము 
మఱియు, భూతేంద్వయిగుణాతుెం డనియు జగనెయుం డనియు ననుి నీ 
చితతంబు నందుుఁ దలంపుము; తామర్సనాళ్వివర్ పథంబు వ ంటం జని 
జలంబులలోనం జూడం గోర  నటిట  మద్ీయ సిర్ూపంబు. 

3-323-కంద పదాము 
నీ కపిుపుఁడు గానంబడె 
నాకులకును నుర్గపతి ప్రనాకులక ైనన్ 
వాకొనుఁగం దలపోయను 
రాకుండు మద్ీయ ర్ూపర్మాతింబుల్.  

3-324-కంద పదాము 
కావున మచాుర త ిక 
థా విలసరత మ్మైన సుమహితసతవము జగ 
తాపవనము విగతసంశయ 
భావుుఁడ వ ై బుద్వధనిలుపు పంకజజనాె!  

3-325-కంద పదాము 
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సగుణుుఁడ న ై ల్మలార్థము 
జగములుఁ గల్లపంపుఁ దలచు చతుర్ుని ననుిన్ 
సగుణునిుఁగా నుతియించితి 
తగ సంతస మయిెా నాకుుఁ ద్ామర్సభవా!  

3-326-కంద పదాము 
ఈ మంజుసతవరాజము 
నీ మనమునుఁ జింతుఁ దకిక నిలుపుము భకితన్ 
ధ్ీమహిత! నీ మనంబునుఁ 
గామించిన కోర్ుక ల లిుఁ గలుగుం జుమీె.  

3-327-కంద పదాము 
అనుద్వనమును ద్వజిగతాప 
వనమగు నీ మంగళ్సతవంబుుఁ బఠ ంపన్ 
వినినను జనులకు నేుఁ బొ డ 
గనుఁబడుదు నవాపతసకలకాముుఁడ నగుచున్.  

3-328-తేటగతీి 

వన తటా కోపనయన వివాహ్ ద్ేవ 
భవన నిరాెణ భూమాాద్వవివిధద్ాన 
జప తపో వతి యోగ యజఞముల ఫలము 
మామక సతవఫలంబు సమంబు గాదు.  

3-329-కంద పదాము 
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జీవావల్లుఁ గల్లపంచుచుుఁ 
జీవావల్లలోనుఁ దగ వసరంచుచుుఁ బిియవ 
సాత వవల్లలోపలుఁ బిియవ 
సాత వవల్ల యైెి యుండు ననుి ననిశముుఁ బీితిన్.  

3-330-కంద పదాము 
తలుఁపుము మతీ్ాతికి న ై 
కల్లగ ంచితి నినుి భువనకార్ణ! నాలో 
పల నడగ  యిేకమ్మై ని 
శులగతి వసరయించి యుని జగముల న లిన్.  

3-331-తేటగతీి 

తగ నహ్ంకార్మూలతతతవంబు నొంద్వ 
నీవు పుటిటంపు మనుచు రాజీవభవుుఁడు 
వినుఁగ నానతి యిచిు యవినజనాభుుఁ 
డంత నంతర ితుం డయెిా ననఘచర త!" 

3-14-బిహ్ె మానస సర్్ంబు 

3-332-కంద పదాము 
అని చెప్రపన మ్మైతేయిునిుఁ 
గనుుఁగ్ని విదుర్ుండు పల్లక ుఁ గడు ముదమొపపన్ 
" జననుత! నల్లనదళాక్షుుఁడు 
సనినం బదెజుుఁడు ద్ేహ్సంబంధమునన్.  
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3-333-కంద పదాము 
మానససంబంధంబును 
బూనిన యిా సర్్ మ్మట ి  పుటిటంచె దయాం 
భోనిధ్వవ ై నా కింతయు 
మానుగుఁ న ఱిుఁగ ంప వయా మహితవిచారా! " 

3-334-వచనము 
అనవుడు, నముెనివరేణుాండు విదుర్ున కిటినియిెుఁ "బుండరీకాక్ష వ ర్ద్ాన 
పభిావంబునం బంకజాసనుండు శత ద్వవావతసర్ంబులు భగవతపర్ంబుగాుఁ 
దపంబుుఁ గావించి, తతాకలవాయువుచేుఁ గంప్రతం బగు నిజనివాసం బయిన 
పదెంబున వాయువును జలంబులను గనుంగ్ని, యాతీెయ తపశేకితచేత 
నభివృద్వధం బొ ంద్వన విద్ాాబలంబున వాయువులు బంధ్వంచి తోయంబులతోడ 
నొకక తోయంబు సమసతంబునుం గోీల్ల, యంత గగనవాాప్రత  యగు జలంబును 
గనుంగ్ని. 

3-335-ఉతపలమాల 

వార జసంభవుండు బుధవంధుాుఁడు చితతమునం దలంచె ద్ెై 
తాార ుఁ బయోవిహార  సముదంచితహార  నతాఖిలామృతా 
హార  ర్మాసతీహ్ృదయహార నుద్ార  విదూర్భూర సం 
సార  భవపహిార  విలసనుితసూర  నఘార  నయెిాడన్.  

3-336-తేటగతీి 

అట ి  దలుఁచి సరోజజుం డంబుజమును 
గగనతలమునుఁ జూచి యా కమలకోశ 
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ల్మనమ్మై యుని లోకవితానములను 
నొయాుఁ బొ డుఁగని హ్ర చే నియుకుత ుఁ డెైన.  

3-337-తేటగతీి 

వానిుఁగాుఁ దనుిుఁ దలుఁచి యవినర్ుహ్ంబు 
లోపల్లకిుఁ బో యి మునిందులోన నుని 
ముజాగంబులుఁ జూచి యిముెల సృజించె 
మఱి చతురా్శ భువనముల్ మహిముఁ జేసర.  

3-338-కంద పదాము 
పర్ుఁగ సుధ్ాశన తిర్ా 
ఙ్ిర్ వివిధసాథ వరాద్వ నానాసృషరట 
సుుర్ణ నజుం డొనర ంచెం 
బర్ువడి నిష్ాకమధర్ెఫలర్ూపమునన్.  

3-339-వచనము 
ఇట ి  భువనంబులుఁ బదెజుండు గల్లపంచె" నని మ్మైతేయిుండు విదుర్ున 
క ఱింగ ంచిన. 

3-340-కంద పదాము 
విదుర్ుుఁడు దుర తావనిభృ 
ద్వాదుర్ుుఁడు మునివర్ునిుఁ జూచి ప్రియము మనమునం 
గదుర్ుఁగ నిటిని పల్లక  న 
తి దుర్ంతం బయిన విషుణ ద్ేవుని మహిమన్.  
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3-341-తేటగతీి 

" అమర  భువనంబు లతని కాలాఖ్ాతయును 
గణుతిసేయు తద్ీయ లక్షణము లర థ 
నాకు న ఱిుఁగ ంపు మయా వివేకచర త! " 
యనిన మ్మైతేయిుుఁ డవిిదుర్ునకు ననియిె.  

3-342-సీస పదాము 
" ఆదాంతశూనాంబు నవాయం బెై తగు;  
 తతతవ మింతకు నుపాద్ాన మగుట 
గుణవిషయములు గ ైకొని కాలమును మహ్;  
 ద్ాద్వభూతములు దనాిశయీింపుఁ 
గాలానుర్ూపంబుుఁ గ ైకొని యిాశుండు;  
 దన ల్మలక ై తనుుఁద్ా సృజించ ె
గర్మొపప నఖిల లోకము లందుుఁ ద్ా నుండుుఁ;  
 దనలోన నఖిలంబుుఁ దనర్ుచుండుుఁ 

3-342.1-తటేగతీి 

గాన విశిమునకుుఁ గార్ాకార్ణములు 
ద్ాన యమెహాపుర్ుషుని తనువువలనుఁ 
బాసర విశింబు వ ల్లయిెై పభిాస మొంద్ె 
మానితాచార్! యిా వర్తమానసృషరట .  

3-343-కంద పదాము 
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తెఱుఁ గ్పప నఖిల విశిముుఁ 
బుర్ుష్ో తతము మాయచేతుఁ బుట ట ం బెర్ుుఁగున్ 
విర్తింబొ ందుచు నుండుం 
గర్ మర థన్ భూతభావికాలము లందున్.  

3-344-వచనము 
అటిట  సర్్ంబు నవవిధం; బందుుఁ బాికృత వ ైకృతంబులు గాల దవిా గుణంబులను 
తిివిధం బగు భేదంబుచేుఁ బతిిసంకమీంబు లగుచు నుండు; అందు 
మహ్తతతత వంబు పథిమసర్్ంబు; అద్వ నారాయణ సంకాశంబున 
గుణవ ైషమాంబునం బొ ందు; దవిా జాఞ న కియీాతెకంబెైన యహ్ంకార్తతతవంబు 
ద్వితీయసర్్ంబు; శబా సపర్శ ర్ూప ర్స గంధంబు లను పంచతనాెత ిదవిాశకిత 
యుకితయుకతంబెైన పృథవవాాద్వ భూతసర్్ంబు మూడవద్వ యిెై యుండు; 
జాఞ నేంద్వయింబు ల ైన తికుక్షుశ్లరాత ిజిహాిఘాొణంబులుుఁ, గరేెంద్వయింబు ల ైన 
వాకాపణి పాద పాయూపసథములు నను దశవిధ్ేంద్వయి జననంబు 
చతుర్థసర్్ంబు; సాతిికాహ్ంకార్ జనితం బెైన సుమనోగణసర్్ం బెైదవ సర్్ం బైె 
యొపుప; అద్వ మనోమయంబెై యుండు; జీవలోకంబునకు నబుద్వధకృతంబు ల ైన 
యావర్ణవిక్ేపంబులం జేయు తామససర్్ం బాఱవ ద్ెై యుండు; ఇయాాఱు 
నీశిర్ునకు ల్మలార్థంబు లయిన పాికృతసర్్ంబు లయెిా; ఇంక వ ైకృతసర్్ంబు 
లేడవద్వ మొదలుగాుఁ గలుగు నవి వినిప్రంతు వినుము; పుష్ో పతపతిత  ర్హితంబు 
ల ై ఫల్లంచెడు నశితోథ దుంబర్ పనస నాగోీధ్ాదు ల ైన వనసపతులును, 
బుషరపతంబు ల ైన ఫలపాకాంతంబు లయిన వీహిి యవ ముద్ా్  ద్య ాషధులును, 
నారోహ్ణానప్ేక్షంబు లయిన మాలతీ మలి్ల కాద్వ లతలును, దికాసర్ంబు ల ైన 
వేణాిదులును, గఠ నీభూత మూలంబులును, శిఖ్ావిసత ృతంబులు నగు లతా 
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విశ్ేషర్ూపంబు ల ైన వీర్ుధంబులును, బుషపవంతంబు లయి ఫలపాిపతంబు లగు 
చూతాద్వ దుిమంబులును, నవాకతచెైతనాంబులు నూర్ధవసోి తంబులు 
నంతససార్్ంబులుుఁ దమఃపాియంబులు న ై సాథ వర్ంబు లయిన యిా యాఱు 
నేడవ సర్్ం బయిెా; ఎనిమిదవ సర్్ం బిర్ువద్వయిెనిమిద్వ భేదంబులు గల్లగ  
శిసతనాద్వ జాఞ నశూనాంబు ల ై యాహారాద్వ జాఞ నమాత ినిషటంబు లయి 
ఘాొణంబువలన న ఱుంగం దగ నవాని న ఱుంగుచు హ్ృదయంబున 
ద్ీరాానుసంధ్ాన ర్హితంబు ల ై వర తంచు ద్విశఫంబులు గల వృషభ మహిష్ాజ 
కృషణ  సూకరోషట ర గవయ ర్ుర్ు మే్ష ముఖ్ర్ నవకంబును, నేక శఫంబు గల 
ఖ్రాశిశితర్ గ్ర్ శర్భ చమరాాద్వ షటకంబును, బంచనఖ్ంబులు గల శునక 
సృగాల వృక వాాఘ ొమారాా ల శశ శలాక సరంహ్ కప్ర గజ కూర్ె గోధ్ా ముఖ్ 
భూచర్ ద్ాిదశకంబును, మకరాద్వ జలచర్ంబులును, గంక గృధి బక శ్ేాన భాస 
భలూి క బర ి హ్ంస సార్స చకవీాక కాకోలూ కాద్వ ఖ్ేచర్ంబులును, మొదలుగాుఁ 
గలద్వ తిర్ాకసర్్ం బయిెా; అరాికోరాతం బెై యిేకవిధం బగు మానుషసర్్ంబు 
ర్జఞగుణ ప్ేిర తంబెై కర్ెకర్ణదక్షంబెై దుఃఖ్ం బందును సుఖ్ంబు గోర్ును; ఇద్వ 
తొమిెదవ సర్్ం బనం దగుl ఈ తిివిధసర్్ంబులు వ ైకృతసర్్ంబు లనంబడు; 
ఇంక ద్ేవసర్్ంబు వినుము; అద్వయు న నిమిద్వ తెఱంగులు గల్లగ  యుండు; 
అందు విబుధ ప్రతృ సురాదులు మూుఁడును, గంధరాిపసర్స లగకటియు, యక్ష 
ర్క్షసుస లేకంబును, భూత ప్ేిత ప్రశ్ాచంబు లగకటియు, సరదధ  చార్ణ విద్ాాధర్ు 
లేకంబును, కినిర్ కింపుర్ుషు లగకటియుంగా దే్వసర్్ం బయిెా; ఇటిట  
బహి్ెనిర ెతంబు ల ైన దశవిధసర్్ంబులు న ఱింగ ంచితి; ఇంక మనువులం 
దదంతర్ంబుల న ఱింగ ంచెద; కలాపదుల యందు నీ పకిార్ంబున 
సియంభూతుండును, నమోఘసంకలుపండును నగు నపుపండరీకాక్షుండు 
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ర్జఞగుణయుకుత ం డెై సషిట  యగుచు సిసిర్ూపం బయిన విశింబు నాతీెయ 
సామర్థయంబునం గల్లపంచె; అ యిాాశిర్ుని మాయావాాపార్ంబులచే నీ సృషరట  
యందు నద్ాావర్తంబులం బడి భమిించుచుని మహమర్ుహ్ంబులుం బో ల ుఁ, 
బూరాిపరాభావంబు ల ఱుంగంబడకుండ నీ కలపంబు నందుండు 
ద్ేవాసురాదులు పతిి మనింతర్ంబు నందును నిటి నామర్ూపంబులచే 
నిరేాశింపబడుదుర్ు; మఱియు నింద్ొకక విశ్ేషం బెఱింగ ంచెదుఁ; గ్మార్సర్్ం బను 
నద్వ ద్ేవసరా్ ంతర్ూాతం బయుాను బాికృత వ ైకృతోభయాతెకం బెై ద్ెైవతి 
మనుషాతి ర్ూపం బెైన సనతుకమారాద్వ సర్్ం బనంబడె; అమోఘసంకలుపం 
డెైన పుండరీకాక్షుండు తనుుఁద్ాన యిట ి  విశిభేదంబును గల్లపంచె;" అని 
మ్మైతేయిుండు విదుర్ునకుుఁ జ ప్రప కాలలక్షణం బెఱింగ ంచువాుఁ డెై యిటినియిె. 

3-15-కాలనిర్ణయంబు 

3-345-సీస పదాము 
భువిుఁ దన కారాాంశమునకు నంతము ననా;  
 వసుత యోగంబు నేుఁవలన లేుఁక 
ఘటపటాద్వక జగతాకర్ాంబునకు నిజ;  
 సమవాయకార్ణతిమునుఁ బర్గ  
జాల సూర్ామరీచిసంగతగగనసథ ;  
 మగు తసిరేణు షడంశ మర్యుఁ 
బర్మాణు వయిెాుఁ దతపర్మాణు వం దర్క;  
 గతి యిెంత దడవు తతాకల మగును 

3-345.1-తటేగతీి 
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సూక్షెకాలంబు విను మద్వ సూర్ామండ 
లంబు ద్ాిదశరాశ్ాాతెకం బనంగుఁ 
గలుగు జగమున నొక యేిుఁడు గడచి చనినుఁ 
గాల మ్మం తగు నద్వ మహ్తాకల మనఘ!  

3-346-వచనము 
అందుుఁ, బర్మాణుదియం బొ కక యణు వగు; నణుతిితయిం బొ కక తసిరేణు 
వగు; అవి మూుఁడు గూడ నొకక తృటి యగు; ఆ తృటి శతం బొ కక వేధ యనం 
బర్ుఁగు; అటిట  వేధలు మూడు గూడ నొకక లవం బనుఁదగు; అవి మూ డెైన నొకక 
నిమే్షం బనంజను; నిమే్ష తయిం బొ కక క్షణం బగు; క్షణ పంచకం బొ కక కాషట  
యనందగు; నవి పద్వ యైెిన నొకక లఘు వననొపుప; అటిట  లఘు పంచదశకం 
బొ కక నాడి యనంబర్ుఁగు; అటిట  నాడికా దియం బొ కక ముహ్ూర్తం బయిెా; అటిట  
నాడిక లాఱెైన నేడెైన మనుషుాలకు నొకక పహి్ర్ం బగు; అద్వయ యామం 
బనంజను; ద్వవస పర మాణ విజేఞయం బగు నాడికోనాెన లక్షణం బెఱింగ ంతు 
వినుము; షటుల తామొంబునం బాతంిబు ర్చియించి, చతురాెష సువర్ణంబునం 
చతుర్ంగుళాయ శలాకంబుుఁ గల్లపంచి, ద్ానం దతాపత ిమూలంబున ఛిదంిబుుఁ 
గల్లపంచి, తఛిదంిబునం బసిథమాత ితోయంబు పర పూర్ణంబు నొందు నంత కాలం 
బొ కక నాడిక యగు; యామంబులు నాలుగు సన నొకక పగ లగు; రాతిియు 
నిపపగ ద్వ జర్ుగు; అటిట  యహ్ర ిశంబులు గూడ మర్ుత యల కొక ద్వవసం బగు; అవి 
పదునేన ైన నొకక పక్షం బగు శుకికృషణ  నామంబులం బర్ుఁగ న యపపక్షంబులు 
ర ండు గూడ నొకక మాసం బగు అద్వ ప్రతృద్ేవతలకు నొకక ద్వవసం బగు; అటిట  
మాసంబులు ర ండెైన నొకక ఋతు వగు; షణాెసం బర గ న నొకక యాయనం 
బగు; దక్ిణోతతర్ నామంబులం బర్ుఁగ  నటిట  యాయనంబులు ర ండు గూడి ద్ాిదశ 
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మాసంబు ల ైన నొకక సంవతసర్ం బగు; అద్వ ద్ేవతలకు నొకక ద్వవసం బగు; అటిట 
సంవతసర్ శతంబు నర్ులకుం బర్మాయు వ ై యుండు; కాలాతుెండును 
నీశిర్ుండును న ైన సూర్ుాండు గహీ్ నక్షత ితారా చకసీుథ ండెై పర్మాణాిద్వ 
సంవతసరాతెకం బెైన కాలంబునం జేసర ద్ాిదశరాశ్ాాతెకం బెైన జగంబున సౌర్ 
బార్ిసపతా సావన చాంద ినాక్షతి మానభేదంబులం గానంబడుచునివాుఁ డెై 
సంవతసర్ పరీవృతస రేడావతస రానువతసర్ వతసర్ నామంబుల సృజాం బెైన 
బీజాంకుర్ంబుల శకితం గాలర్ూపం బైెన సిశకితచేత నభిముఖ్ంబుగాుఁ జేయుచుుఁ 
బుర్ుషులకు నాయురాద్వ వాయనంబులం జేసర విషయాసకిత నివర తంపం 
జేయుచుం గోర కలు గల వార కి యజఞముఖ్ంబులం జేసర గుణమయంబు ల ైన 
సిరా్ ద్వ ఫలంబుల విసతర ంపం జేయుచు గగనంబునుఁ బర్ువు వ ట ట  వతసర్ 
పంచక పవిర్తకుం డగు మారాత ండునకుం బూజుఁ గావింపుము;" అని 
మ్మైతేయిుండు పల్లకిన విదుర్ుం డిటినియిె. 

3-347-కంద పదాము 
" నర్ ప్రతృ సుర్ పర్మాయుః 
పర మాణము ల ఱుుఁగ నాకుుఁ బల్లకితివి మునీ 
శిర్ యిెఱిగ ంపు తిిలోకో 
పర లోక విలోక న కై పర్ులగు వార న్.  

3-348-ఉతపలమాల 

పూనిన యోగసరద్వధ  దగుఁ బొ ంద్వన నేతయిుగంబునన్ బహి 
ర ఞాానము గల్్ల యుండి భువనంబులుఁ జూచుచునుండు వార కి 
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నాెనుగుఁ గలు్  కాలగతి నా క ఱిుఁగ ంపు మునీంద!ి" నావుడు 
నాి నయశ్ాల్ల యవిిదుర్ు నాదర్ మొపపుఁగ జూచి యిటినున్.  

3-16-చతుర్ుాగపర మాణంబు 

3-349-సీస పదాము 
" జననుత కృతయుగ సంఖ్ా నాలుగువేలు;  
 ద్వవావరి్ములు. తద్ీయ సంధా 
ల నుబద్వనూఱేండుి . విను తేిత వతసర్;  
 తిిసహ్సమిులగు, తద్ీయ సంధా 
లాఱునూఱేుఁడులు నగు. ద్ాిపర్ము ర ండు;  
 వేల వతసర్ముల వ లయు. సంధా 
లోల్ల ననూి ఱేుఁడు లగగ ుఁ, గల్లయుగము స;  
 హ్స ివరి్ములు సంధ్ాాంశ మర్య 

3-349.1-తటేగతీి 

ర ండునూఱేుఁడులును నిల్లు యుండుుఁ జువ ి,  
యనఘ! సంధ్ాాంశ మధాంబు నందు ధర్ె 
మతిశయించును సంధ్ాాంశ మందు ధర్ె 
మలప మ్మై కానుఁబడుచుండు ననఘచర త!  

3-350-వచనము 
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మఱియు ధర్ెద్ేవత గృతయుగంబున నాలుగు పాదంబులును, ద్ేతి యందు 
మూుఁడు పాదంబులును, ద్ాిపర్ంబునం బాద దియంబును, గల్లయుగంబున 
నేక పాదంబును గల్లగ  సంచర ంచు అటిగుటం జేసర. 

3-351-కంద పదాము 
పాదవిభేదంబున మ 
రాాదలును దఱుుఁగు నధర్ె మాకొలద్వన  యు 
తాపద్వలి్ల వృద్వధ ుఁ బొ ందు ధ 
రాద్వవిజులు పాద బుద్వధ  ర్తు లగుదు ర లన్.  

3-352-సీస పదాము 
భూర్ుావససవరోి కములకంటెుఁ బొ డువునుఁ;  
 గడు నొపుప సతాలోకంబు నందు 
నుండు బహి్ెకుుఁ జతుర్ుాగ సహ్సమిు లేగ;  
 ద్వన మొకకటి యగు, రాతిియును నిటి 
చన ధ్ాత నిదవిో జగము లడంగు, మే్;  
 లకని చూడ మర్ల లోకములు పుట ట ుఁ 
దద్వానముెనుఁ జతురా్శ మను లగుదు ర్ం;  
 ద్ొకొకకక మనువున కొనర్ ద్వవా 

3-352.1-తటేగతీి 

యుగము లోల్లని డెబబద్వయొకక మాఱు 
సనిన మనుకాల మయిెా, నమెనుకులంబు 
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సుర్లు మునులును సపతర్ుి  లర్య భగవ 
దంశమునుఁ బుటిట పాల్లంతు ర్ఖిల జగము.  

3-353-కంద పదాము 
హ్ర  ప్రతృ సుపర్ి తిర్ా 
ఙ్ిర్ ర్ూపములన్ జనించి నయమున మనిం 
తర్ముల నిజ సతతవంబునుఁ 
బర పాల్లంచును జగంబుుఁ బరర్ుష మొపపన్.  

3-354-కంద పదాము 
కమీమునుఁ ద్ెైరవర ్క స 
ర్్ము సెపపంబడె సరోజగర్ుాుఁడు ద్వవసాం 
తమునుఁ దమఃప్రహితపరా 
కమీుుఁ డెై శయనించు నిదుిఁ గ కైొని యంతన్.  

3-355-సీస పదాము 
ఆ రాతి ిభువన తయిము దమఃప్రహితమ్మై;  
 భానుచందుిలతో విల్మనమ్మైన 
సరాితుెుఁ డగు హ్ర  శకితర్ూపం బయి;  
 కడుఁగ  వ లుంగు సంకరి్ణాగ ి 
భువనతయింబును దవిల్ల దహింప న;  
 యానలకీలలుఁ బొ డమిన మహ్ో షె 
మలమినుఁ గమల్ల మహ్రోి కవాసులు;  
 జనలోకమునకును జనుదు ర్పుడు 



404 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-355.1-తటేగతీి 

విలయసమయ సముతకట విపుల చండ 
వాతధూతోర ెజాల దురాిర్ వార ధ 
భువనములు ముంచు నమూెడు భువనములను 
దతపయోరాశిమీుఁదుఁ బద్ాెవిభుండు.  

3-356-ఉతపలమాల 

చార్ు పటీర్ హమర్ ఘనసార్ తుష్ార్ మరాళ్ చంద్వకిా 
పూర్ మృణాళ్హార్ పర పూర్ణ సుధ్ాకర్ కాశ మలి్లకా 
సార్ నిభాంగ శ్లభిత భుజంగమతలపము నందు యోగని 
ద్ాిర్తిుఁ జ ంద్వ యుండు జఠర్సరథత భూర్ుావరాద్వ లోకుుఁ డైె.  

3-357-కంద పదాము 
జనలోక నివాసకు ల 
ర థని వినుతింపంగ నతుల ద్వవాపభిచేుఁ 
దనర్ుచు మీల్లత నిజలో 
చనుుఁడెై వసరయించు నతుఁడు సముచితల్మలన్.  

3-358-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

3-359-సీస పదాము 
క ైకొని బహ్ువిధ కాలగతుాపలక్ి;  
 తము ల ై యహ్ో రాతి తతులు జర్గ 
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శతవతసర్ంబులు జనులకుుఁ బర్మాయు;  
 వ ైన రీతిని బంకజాసనునకుుఁ 
బర్మాయు వగు శతాబాంబు లందుల సగ;  
 మర గ న నద్వయ పరార్ధ మండుి 
గాన పూరాిర్ధంబు గడచుటుఁ జేసర ద్వి;  
 తీయపరార్ధంబు ద్ీని పే్ర్ు 

3-359.1-తటేగతీి 

కడుఁగ  పూర్ిపరారాధ ద్వ కాల మందు  
బహి్ెకలాపఖ్ా న ంతయుుఁ బర్ుఁగు నందు  
బహి్ె యుదయించుటం జేసర బహి్ెకలప 
మనియు శబాా తెకబహి్ె మనియు న గడ.ె  

3-360-కంద పదాము 
విను మ్మనిుఁడు పంకజనా 
భుని నాభీసర్సర యందు భువనాశయీ మ్మై 
తనర న పదెము వొడవడు 
ననఘా యద్వ పదెకలప మన విలసరలుి న్.  

3-361-వచనము 
పూరాిరాధ ద్వనిం గల్లగ న బహి్ెకలపంబుుఁ జ ప్రపతి; ఇంక ద్వితీయప రార్ధంబు 
మొదల న నిుఁ డేని హ్ర  సూకరాకార్ంబు ద్ాల ు నద్వ వరాహ్కలపం బనం దగు; 
అటిట  వరాహ్కలపం బిపుడు వర్తమానం బగుచునిద్వ; వ ండియు. 
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3-362-సీస పదాము 
ద్ీప్రంపుఁ గాలసిర్ూపుుఁ డెైనటిట  ప;  
 ద్ాెక్షుుఁ డనంతుుఁ డనాద్వపుర్ుషుుఁ 
డఖిలవిశ్ాితెకుుఁ డగు నీశునకుుఁ బర్;  
 మాణాిద్వ యుగపరారాధ ంత మగుచు 
జర్ుగు నీ కాలంబు చర ుంప నొకక ని;  
 మే్ష కాలం బయి మ్మలుఁగుచుండుుఁ 
గాని యిాశిర్ునకుుఁ గర్త గాుఁజాల ద్వ;  
 కాకలంబు విను మద్వ గాక ద్ేహ్ 

3-362.1-తటేగతీి 

మంద్వరారాథ ద్వ కరాెభిమానశ్రలు 
ర ైనవార కి నాశయీం బగుటుఁజేసర 
యర్య హ్ర  తదు్ ణవాతికర్ుుఁడు గాన 
కాల మమే్ెటి క నిుఁడు గర్తగాదు.  

3-363-వచనము 
మఱియు ష్ో డశవికార్యుకతంబెై పృథవవాాద్వ పంచభూత పర వృతం బయి 
దశ్ావర్ణంబులుగల్లగ  పంచశతోకటి విసీత ర్ణంబెై బహిాెండకోశంబు దనర్ుుచుండు. 

3-364-చంపకమాల 

హ్ర  పర్మాణుర్ూపమున నందు వసరంచి విరాజమానుుఁడెై  
సర  వ లుుఁగ్ందు నిముెల నసంఖ్ాము ల ైన మహాండకోశముల్  
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న ఱుిఁ దన యందు డింద నవనీర్జనేతుిుఁ డనంతుుఁ డాఢుాుఁ డ 
క్షర్ుుఁడు పరాపర్ుం డఖిలకార్ణకార్ణుుఁ డపమేి్యుుఁ డెై.  

3-365-కంద పదాము 
నిర్తిశయోజావల తేజ 
సుసూర్ణం దనరార్ు పర్మపుర్ుషుని విషుణ ం 
బుర్ుష్ో తతము వర ణంపను 
సర్సరజభవ భవులక ైన శకామ్మ? చెపుమా." 

3-366-కంద పదాము 
అని మ్మైతేయిుుఁడు విదుర్ుం 
గనుుఁగ్ని వ ండియును బల్లక ుఁ " గాలాహ్ియుుఁ డెై 
తనర న హ్ర  మహిమల నే 
వినిప్రంచితి; సృషరటమహిమ విను మ్మఱిుఁగ ంతున్.  

3-17-సృషరటభదేనంబు 

3-367-వచనము 
పర్మే్షరట  యిా సృష్ాట యద్వని అహ్మెను ద్ేహాభిమానబుద్వధ  గల మోహ్ంబును, 
నంగనాసంగమ, సకిుందనాద్వ గాీమాభోగేచేలు గల మహామోహ్ంబును, 
దత్రతిఘాతం బెైన కోీధంబు నందు గలుగు నంధతామిసంిబును, దనాిశంబు 
నందు అహ్మే్వమృతోऽసరె యను తామిశంీబును, జితతవిభమింబును నను 
నవిద్ాా పంచక మిశంీబుగా సర్ిభూతావల్లం బుటిటంచి యాతీెయ చితతంబునుఁ 
బాపసృషరట ుఁ గల్లపంచుటకుుఁ బశ్ాుతాత పంబు నొంద్వ భగవద్ాధ యనామృత 
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పూతమానసుం డెై యూర్థవరేతసుకలును, బర్మపవితుిలును న ైన సనక 
సనందన సన తుకమార్ సనతుసజాతు లను మునుల సతతవగర షుట ల 
ధ్ీర్జనోతతముల నార్ుాల హ్ర పసినుిలంగా ద్వవాదృషరటం గల్లపంచి, వార్లం జూచి 
మీమీ యంశంబులం బజిలం బుటిటంచి పపించంబు వృద్వధ ుఁ బొ ంద్వంపుం డనిన 
వార్లు తదిచనంబు లపహ్సరంచుచుుఁ బదెజుంగని మోక్షధర్ుెలును 
నారాయణపారాయణులునున ై పపించ నిరాెణంబునకుుఁ బతిికూల వాకాంబులు 
పల్లకిన నుదయించిన కోీధంబు బుద్వధచే నిగహీింపబడినను నర్విందసంభవుని 
భూిమధాంబువలనం గోీధసిర్ూపంబున నీలలోహితుండు నిలుఁ సురాగజీుండెై 
యుదయించుచు నాకంీదనం బొ నర ంచె నంత. 

3-368-మతేతభ వికీీడతిము 
జననం బంద్వన నీలలోహితుుఁడు గంజాతాసనుం జూచి యి 
టిను "నో ద్ేవ! మద్ాఖ్ా ల టిటవి మద్ీ యావాసముల్ వీుఁక నా  
కనయంబున ిఱిుఁగ ంపవే" యనుడు నయాంభోజగర్ుాండు లా  
లనముం ద్య ుఁపుఁ "గుమార్! నీ జననవేళ్న్ రోదనం బిచుుటన్. 

3-369-తేటగతీి 

ర్ుదనిామంబు నీకు నిర్ూఢమయిెాుఁ 
జంద ిసూరాానలానిల సల్లల గగన 
పృథవవి పాిణ తపో హ్ృద్వంద్వియము లనుఁగుఁ 
గలుగు నేకాదశసాథ నముల వసరంపు." 

3-370-వచనము 
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అని వ ండియు "మనుా మను మహాకాల మహ్ చిువ ఋతధి జఞర్ురేతో భవ 
కాల నామద్ేవ ధృతవతిు లను నేకాదశ నామంబులు గల్లగ  ధ్ీర్ వృ తత యశ నోమా 
నియ తసర ప ర  లాంబి కేరావతీ సుధ్ా ద్ీక్ా నామ పతీి సమే్తుండవ ై 
పూర్ియుకతంబు లయిన నామంబులం దతతనిివాసంబుల వసరయించి పజిలం 
గల్లపంపు" మని నిరేాశించిన భగవంతుం డగు నీలలోహితుండు విశిగుర్ుం డెైన 
ప్రతామహ్ునిచే నియుకుత ండెై సతాత వకృతి సిభావంబుల నాతెసము ల ైన పజిలం 
గల్లపంచె. 

3-371-ఉతపలమాల 

ర్ుదుి నిచేత నీగతి నిర్ూఢమతిన్ సృజియింపుఁ బడా యా 
ర్ుదిగణంబు లోల్ల నవర్ుదధత విశిము మింొగ  నమెహ్ో  
పదవిశ్ాంతి క ై యజుుఁడు భర్ు్ లుఁ జూచి "కుమార్ులార్! మీ 
ర్ద ివిలోక నానల భర్ంబునుఁ గాీుఁగ  సమసత  లోకముల్.  

3-372-కంద పదాము 
మీ సృషరట  సాలు నింకన్ 
ధ్ీసతతములార్! వినుడు ధృతి మీర్ు తపో  
వాాసంగచితుత  ల  ైచనుుఁ 
డా సనెంగళ్ము లగు దృఢంబుగ మీకున్.  

3-373-మతేతభ వికీీడతిము 
భగవంతుం బుర్ుష్ో తతమున్ హ్ర ుఁ గృపాపాథయధ్వ లక్మెశిర్ున్ 
సుగుణభాిజితు నచుాతుం బర్ుుఁ బర్ంజఞాతిం బభిున్ సర్ిభూ 
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తగణావాసు నధ్యక్షజున్ శితీజనతాిణ ైకపారీణు నా 
జగద్ాతుెం గనుచుందు రార్ుాలు తపశశకితన్ సుుటజాఞ నుల ై." 

3-374-వచనము 
అనిన విని. 

3-375-ఉతపలమాల 

క ైకొని యిట ి  పంకర్ుహ్గర్ానియంతిితు ల ైన ర్ుదుి లు 
ద్ేకిముుఁ దకిక కానలకు ధ్ీమతు ల ై తపమాచర ంప న 
సోత క చర తుి లేుఁగ ర  చతుర్ుెఖ్ుుఁ డంతుఁ బపించకలపనా 
లోకనుుఁ డెై సృజించె జనలోక శర్ణుాల ధ్ీవరేణుాలన్.  

3-376-తేటగతీి 

వినుము, భగవదబలానిిత వినుత గుణులు 
భువన సంతానహేతు విసుుర్ణ కర్ులు 
పదెసంభవ తులా పభిావ యుతులు 
పదుర్ు గ్డుకులు పుటిటర  భవాయశులు.  

3-377-సీస పదాము 
అర్వింద సంభవు నంగుషటమున దక్షుుఁ;  
 డూర్ువువలనను నార్దుండు,  
నాభిుఁ బులహ్ుుఁడు, గర్ణములుఁ బులసుత యండు;  
 తికుకన భృగువు, హ్సతమునుఁ గతీువు,  
నాసాంబువలన నయాంగ ర్సుుఁడు, పాిణ;  



411 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

 మున వసరషుట ుఁడు, మనమున మరీచి,  
గనుిల నతిియుుఁ గాుఁ బుతదిశకంబు;  
 గల్లగ ర  వ ండియు నల్లనగర్ుా 

3-377.1-తటేగతీి 

దక్ిణసతనమువలన ధర్ె మొదవ  
వ నుివలనను నుదయించె విశిభయద 
మ్మైన మృతుా, వధర్ెంబు నంద కల్లగ ,  
నాతెుఁ గాముండు జననము నంద్ె మఱియు.  

3-378-సీస పదాము 
భూియుగళ్ంబునుఁగోీధంబు నధర్ంబు;  
 నందు లోభంబు నాసామున వాణి 
యును మే్ఢ ిమందుుఁ బయోధు లపానంబు;  
 నందు నఘాశయీుుఁ డెైన నిర్ృతి 
లాల్లతచాేయవలన ద్ేవహ్ూతివి;  
 భుండు గరా్ముుఁడును బుటిట  ర్ంత 
నబాజుుఁ డాతెద్ేహ్మున జనించిన;  
 భార్తిుఁ జూచి విభాింతిుఁ బొ ర్సర 

3-378.1-తటేగతీి 

పంచశర్బాణనిర ానిభావుుఁ డగుచుుఁ 
గూుఁతు ర్ని పాపమునకు సంకోచపడక 
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కవయుఁ గోర న జనకునిుఁ గని మరీచి 
మొదలుగాుఁ గల యముెనిముఖ్ుా ల ఱిుఁగ .  

3-379-వచనము 
ఇటినిర య 

3-380-ఉతపలమాల 

" చాలుుఁ బురే సరోజభవ! సతపథవృతిత ుఁ ద్ొఱంగ  కూుఁతు ని 
టాి లర  వ ై ర్మింప హ్ృదయంబునుఁ గోర్ుట ధర్ెరీతియిే 
బేలర  వ ైతి నీ తగవుుఁ బెదాతనంబును నేలపాలుగా 
శ్రలము వోవుఁదటిట  యిట సేసరన వార్లు మునుి గల్్లరే?  

3-381-ఉతపలమాల 

నీవు మహానుభావుుఁడ వనిందాచర తుిుఁడ విటిటచోట రా 
జీవభవుండు ద్ా విధ్వనిషేధము లాతె న ఱుంగుఁ డయిెా నీ 
భావభవపసిూన శర్ బాధ్వతుుఁ డెై తన కూుఁతుుఁ బొ ంద్ెుఁబో  
వావిదలంపలే కనుచు వార్క లోకులు పుు విుఁ ద్వటటరే.  

3-382-కంద పదాము 
పాపము దలుఁపక నిమిషము 
లోపలుఁ జ డు సౌఖ్ామునకు లోన ైతివ  యిం 
తే పో  ధ్ార్ుణిుఁ గామా 
నోధ ప్ర న పశాతి యనంగుఁ ద్ొ లి్లయు వినమే్." 

3-383-మతేతభ వికీీడతిము 
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అని యిబాంగ  మునీందుి లాడిన కఠోరాలాపముల్ వీనుల 
నిిని లజాా వనతాననుం డగుచు నా నీరేజగర్ుాండు స 
యాన ద్ేహ్ంబు విసరా్నీయముగుఁ జేయన్ ద్వకుక లేతెంచి త 
తతనువుం గ ైకొనుఁ బుటెట  ద్వకకల్లతమ్మై తామిస ినీహార్ముల్.  

3-384-వచనము 
అంత. 

3-385-చంపకమాల 

ఉడుగక పంకజాతభవుుఁ డొండొక ద్ేహ్ముుఁ ద్ాల్లు ధ్ెైర్ామున్ 
విడువక సృషరట  పూర్ిసమవేతముగన్ సృజియించు నేర్ుప ద్ాుఁ 
బొ డమమి కాతెలోనుఁ దలపోయుచు నుండుఁ జతుర్ుెఖ్ంబులన్ 
వ డల  ననూన ర్ూపముల వేదము లంచిత ధర్ె యుకితతోన్.  

3-386-తేటగతీి 

మఱియు మఖ్ములు మహితకర్ెములుుఁ దంతి 
ములును నడవళ్ళి  నాశమీములుుఁ దద్ీయ 
ముఖ్చతుషకము నందున ప డమ్మ" ననిన 
విని మునీందుినిుఁ జూచి యవిిదుర్ుుఁ డనియిె.  

3-18-సాియంభువు జనెంబు 

3-387-కంద పదాము 
" తోయజసంభవుుఁ డతతఱి 
నేయి ేముఖ్మండలమున నేయిే సృషరటన్ 
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ధ్ీయుతుుఁడె ైసృజియించెను 
బాయక యతెతఱుఁగు ద్ెల్లయుఁ బలుకుము నాకున్." 

3-388-వచనము 
అని యిట ి  విదుర్ుం డడిగ న మ్మైతేయిుం డతనితో నిటినియిె 
"ఋగాజుసాసమాధర్ింబు లను వేదంబులును, హ్ో తృకర్ెంబు లయిన 
యపగీితమంతసిోత తంిబు లగు శసత రంబులును, నధిర్ుాకర్ెంబెైన యిజాయు, 
సంపగిీతసోత తంి బయిన సుత తియు, నుద్ా్ తృ పయిోజనం బెైన ఋకసముద్ాయ 
ర్ూపం బగు సోత మంబును, బాియశిుతతం బగు బహి్ెకర్ెంబును, నాయురేిద 
ధనురేిద గాంధర్ి వేదంబులను, నుపవేదంబులును, విశికర్ెశ్ాసత రం బగు 
సాథ పతాంబును, బాిగాద్వ ముఖ్ంబుల నుతపనింబు లయిెా; పంచమవేదం బగు 
నితిహాస పురాణంబులు సర్ిముఖ్ంబులం గల్లగ ; మఱియుుఁ గర్ెతంతంిబు 
లయిన ష్ో డశుాకుథ యలును, యజనాగ ిష్ోట మంబులును, 
నాపోత రాామాతిరాతంిబులును, వాజప్ేయ గోసవంబులును, ధర్ెపాదంబు ల ైన 
విద్ాా ద్ాన తపససతాంబులును, బహి్ెచర్ా గృహ్సథ  వానపసిథ  
యతాాశమీంబులును గల ్ ; వీనికి నొకొకకకటికిం జతుర ిధంబు ల ైన వృతుత లును 
గల్లగ  యుండు; అందు సావితంి బన బహి్ెచర్ాంబు యద్వ యుపనయనం 
బాద్వగా ద్వవసతయింబు గాయతిి జప్రంచుటయ; పాిజాపతాం బన 
వేదవతిచతుషకయంబు యందు బతిివతింబును వతిులు సంవతసర్ 
పర్ాంతంబుగా నాచర ంప నగు; బాిహ్ెంబు వేదగహీ్ణాంతంబు నాచర ంపం దగు; 
బృహ్తతన న ైషరటకం బియాగునవి బహి్ెచార  వృతితచతుషటయంబును; 
ననిషరదధకృష్ాాద్వ వృతిత  యగు వార్తయు యజనాద్వ కరోెపయుకతం బెైన యాజాఞ ద్వ 
ర్ూప ధనసంచయంబును, బర్ుల యాచింపకుండు నయాచితం బగు 
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శ్ాల్మనంబును, క్ేత ిపతిత కణిశ కణ సంగహీ్ణర్ూపం బగు శిలోంఛంబును నను 
గృహ్సతవృతుత లు నాలుగును; నకృషటపచాాహార్ు లగు వ ైఖ్ానసులును, 
నూతనఫలంబు లబాం బెైనుఁ బూర్ి సంచితపద్ార్థ తాాగంబు గల 
వాలఖిలుాలును, బాితః కాలంబున నే ద్వకుక విలోకింతు ర్ద్వాకుకనకుం జని 
యచుట లభించు పద్ార్థంబుల భుజించి జీవించు నౌదంబర్ులును, దమంత 
ఫల్లంచి తర్ు పతితంబు లగు ఫలంబులుఁ ద్వనుచుండు ఫేనపులును నను 
చతుర ిధవృతుత లు గల వానపసిుథ లును; సాిశమీవిహిత కర్ెంబులం బది్ానుం 
డగు కుటీచకుండును, గర్ెం బుపసరా్నంబు సేసర జాఞ నపధి్ానుం డయిన 
బహ్ూదుండును, గేవల జాఞ నాభాాస నిషుట ం డగు హ్ంసుండును, బాిపతంబెైన 
పర్బహి్ెతతతవంబు గల నిషరరరయుండును నను సనాాసర చతుర ిధ వృతుత లును; 
మోక్షఫలపదిం బెై యాతాెనాతె వివేకవిద్ాార్ూపం బగు నానీిక్షకియు, సిరా్ ద్వ 
ఫలపదిం బెై కర్ెవిద్ాార్ూప మగు తయిియు, జీవనఫల పధి్ానం బెై కృష్ాాద్వ 
ర్ూపం బగు వార్తయు, నర్థ సంపాదన ైక పయిోజనం బగు దండనీతియు, మోక్ష 
ధర్ెకామార్థంబు ల ైన నాాయవిద్ాా చతుషకంబును, భూర్ుావసుసవ యను 
వాాహ్ృతులును, బూరాిద్వ ముఖ్ంబులవలన నుదయించె; మఱియు నతని 
హ్ృదయాకాశంబు వలనం బణివంబును, రోమంబుల వలన నుషరటకేందంబును, 
దిగ ంద్వయింబు వలన గాయతీిఛందంబును, మాంసంబు వలనుఁ 
ద్వషిుట కేందంబును, సాియువు వలన ననుషుట పేందంబును, నసరథ  వలన 
జగతీచేందంబును, మజా వలన పంకితచేందంబును, బాిణంబు వలన 
బృహ్తీఛందంబును, కకారాద్వ పంచ వరా్ తెకంబు లయిన సపర్శంబులను, 
జీవుండును, నకారాద్వ సిరాతెకం బెైన ద్ేహ్ంబును, నూషెంబు లను శ ష స 
హ్ వర్ణచతుషటయ ర్ూపంబు లగు నింద్వయింబులును, నంతసథంబు లగు య ర్ 
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ల వ యను వర్ణంబులును, షడాా ద్వ సపతసిర్ ర్ూపంబు నాతెబలంబు నయిన 
శబాబహి్ెంబును, జతుర్ుెఖ్ుని ల్మలావిశ్ేషంబున నుతపనిం బయిెా; వాకాత వాకతం 
బెై వ ైఖ్రీ పణివాతెకం బెైన శబాబహి్ెంబు వలనం బర్మాతె యవాకాత తెకుం 
డగుటం జేసర పర పూర్ుణ ండును వాకాత తెకుం డగుటంజేసర యింద్ాిద్వ 
శకుత యపబృంహితుండును న ై కానంబడు; పదంపడి యజుండు భూర వీర్ావంతు 
లయిన ఋషరగణంబుల సంతతి యవిసత ృతం బని తలంచి, పూర్ితను 
పర గహీ్ంబు సాల్లంచి, యనిషరదధ  కామాసకతం బెైన ద్ేహాంతర్ పర గహీ్ంబు సేసర, 
నితాంబుుఁ బజిాసృషరట  యందు వాాసకుత ండ న ైనం బజి లభివృద్వధ  నొందక యుండుట 
కేమి కార్ణం బగు నని యచుర్ువొంద్వ; తదిృద్వధ  యగు విధం బాలోచించుచు, 
ద్ెైవం బిచుట విఘాతుకంబు గాన తద్ానుకూలాం బావశాకం బని ద్ాని 
న దుర్ుచూచుచు, యథయచిత కృతా కర్ణదక్షుం డగుచుండు చతుర్ుెఖ్ుని 
ద్ేహ్ంబు ద్వివిధం బయిన యటిట  ర్ూపదియ విభాగంబు సిరాటటగు 
సాియంభువ మనువును దనెహిషర యగు శతర్ూప యను కనాకయుంగా 
మిథునం బయి జనియించె; అమిెథునంబు వలన బిియవతిోతాత నపాదు లను 
పుతదిియంబు నాకూతి ద్ేవ హ్ూతి పసిూతు లను కనాకా తంియంబునుం 
గల్లగ ర ; అందు నాకూతిని ర్ుచికునకును, ద్ేవహ్ూతిం గరా్మునకును, బసిూతిం 
దక్షునకును నిచెు; వీర్ల వలనుఁ గలుగు పజిా సంతతులచేత జగంబులు 
పర పూర్ణంబు లయెిా." 

3-389-కంద పదాము 
అని మ్మైతేయిుుఁడు పల్లకిన  
విని మనమున హ్రి్ మొదవ విదుర్ుుఁడు మునినా 
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థునిుఁ జూచి పల్లక ుఁ గమీెఱ 
వనజఞదర్ పాదభకితవశ మానసుుఁ డెై.  

3-390-కంద పదాము 
"ఘనుుఁడు సియంభువునకుుఁ బిియ 
తనయుుఁడు సాియంభువుండు ద్ెైతేయవిభే 
దనసేవాచతుర్ుండును 
జనవినుతుండాద్వరాజాసతతముుఁడౌటన్ 

3-391-కంద పదాము 
అతని చర తంి బవాా 
హ్త సుఖ్దము నిఖిల మంగళావహ్ము సమం 
చితముం గావున బుధసే 
విత! నా క ఱుుఁగంగుఁ బలుకవే మునితిలకా!  

3-392-కంద పదాము 
అద్వయును గాక ముకుందుని 
పదకమల మర్ందపాన పర్వశుల ై ప్ెం 
ప దవినవార  చర తమిు 
సదమలమతి వినిన భవము సఫలము గాద్ే!" 

3-393-చంపకమాల 

అని విదుర్ుండు పల్లకన దయానిితుుఁ డెై మునినాథచందుిుఁ డి 
టిను "శీుతిశ్ాసత రపాఠకల్లతాతెకుుఁ డెైన నర్ుండు పదెలో 
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చన చర్ణార్విందయుగ సంగము గల్్లన సజానుండు వొం 
ద్వనఫల మొందు భాగవతద్వవాకథాశవీణానుర్కితచేన్." 

3-394-కంద పదాము 
అని చెప్రప మునికులాగణీి 
దనుజార  కథాసుధ్ాపుి తసాితుం డెై 
తనవునుఁ బులకాంకుర్ములు 
మొనయుఁగ నానందబాషపములు జడి గుర యన్.  

3-395-సీస పదాము 
వినిప్రంపుఁ దొ్డుఁగ  "నా ఘనుుఁడు సాియంభువుుఁ;  
 డంగనాయుకుత ుఁ డైె యబాగర్ుా 
నకు మొొకిక వినయవినమితోతతమాంగుుఁ డెై;  
 హ్సతముల్ మొగ చి యిటినియిె బీితి 
జీవరాశులకు రాజీవసంభవ! నీవ;  
 జనన ర్క్షణ వినాశముల కర్య 
హేతుభూతుుఁడవు మా క ద్వా  యాచర్ణీయ;  
 మ్మైన కర్ెము ద్ాని నానతిముె  

3-395.1-తటేగతీి 

ఎటిట కర్ెంబు సేసరన న సుఁగు నీకు 
నవహితం బెైన సంతోష మాతెజుండు 
జనకునకు భకితుఁ బర చర్ా సల్లప్ర కీర త 
నంద్వ నుతిక కిక నర తంచు నందు నిందు.  
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3-396-వచనము 
కావున న ఱింగ ంపు మటిట సతకర్ెంబు." 

3-397-కంద పదాము 
అని పల్లకిన సాియంభువ 
మను మృదుభాషలకు నలర  మనమునుఁ గమలా 
సనుుఁ డనురాగము ముప్రపర  
గ్నుఁ బిియతముుఁ డెైన సుతునకును నిటినియిెన్.  

3-398-చంపకమాల 

" మునుకొని తండియిాజఞుఁదలమోచి నిజఞచితకృతామే్మి పం 
చినుఁ దన శకితయుకిత న డసేయక చేయుట పుండరీకలో 
చన పదసేవ సేయుట పజిాపర పాలనశ్ాల్ల య్టయున్ 
జనకునకున్ సుతుండు పర చర్ా లగనర్ుుట సువ ి పుతికా!  

3-399-వచనము 
కావున. 

3-400-మతేతభ వికీీడతిము 
వివర ంపన్ హ్ర  యజఞమూర త బర్మున్ విషుణ న్ హ్ృషీకేశుుఁ గే 
శవుుఁ బద్ాెక్షు గుఱించి జనిములు శశిదాకితుఁ గావింప మా 
ధవుుఁ డాతెం బర తోష మొందు నతుఁ డుదాతీ్ాతిుఁ గ ైకొని లో 
కవితానంబులు దుషరట  నొందు ననఘా! కావింపుమా యజఞముల్.  

3-401-చంపకమాల 
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అకుటిల భకితుఁ గేశవ సమర్పణబుద్వధ ుఁ గతీుకియీల్ వొన 
ర్పక విపరీతు ల ై యుముకురాసులు దంచి ఫలంబు నందుఁ గా 
నక చెడురీతి నూర్క ధనవాయ మౌటయ కాని మోక్షద్ా 
యక మగుచునిుఁ దతులము నందర్ు విషుణ పరాఙ్మెఖ్కియీుల్.  

3-402-ఉతపలమాల 

కావున యజఞముల్ హ్ర  వికార్విదూర్ు గుఱించి చేయు నీ 
భావము సూనృతవతి శుభసరథతిుఁ జ ంద్ెడు నీ కుమార్ులున్ 
నీవును నీ ధరాభర్ము న మిె వహింపుము సజానావల్లం 
బోి వుము ధర్ెమార్్మునుఁ బుతకి! ద్యషలతాలవితకిా!" 

3-19-వరాహావతార్ంబు 

3-403-కంద పదాము 
అనవుడు నతనికి నతుఁ డి 
టినియిెన్ " భవద్ీయమ్మైన యానతి యెిటి 
టలి నర ంచెద నాకును నా 
తనయులకు వసరంచి యుండుఁ దగు న ల వ ందున్.  

3-404-తేటగతీి 

అర్య లేదు విధ్ాత! యిా యఖిల జంతు 
జాతముల క లి నాధ్ార్భూత మ్మైన 
ధర్ణి యిపుపడు ఘనజలాంతర ిమగి 
మ్మైన కతమునుఁ జఞట  లేదంటి దండి!ి  
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3-405-కంద పదాము 
కావున భూముాదధర్ణము 
గావించు నుపాయ మిపుడు గ కైొని నాకున్ 
ద్ేవా నీ వ ఱిుఁగ ంపుము" 
నావుడుుఁ బదెజుుఁడు దన మనంబునుఁ దలుఁచెన్.  

3-406-మతేతభ వికీీడతిము 
జలమధాంబున ల్మనమొంద్వన ధరాచకంీబు నే నేర్ుపనన్ 
నిలుపన్ వచుును బూర్ి మందు జగముల్ నిర ెంచు నాుఁ డాద్వ న 
పుపలుఁబుటిటంచిన మీుఁద నవిసుమతిం బుటిటంచితిం బుతి య 
పుపలలోుఁగుీంకి ర్సాతలాంతర్మునం బొ ంద్ెం గద్ా పృథవియున్ 

3-407-సీస పదాము 
అఖిల జగతకలపనాటోపములకుుఁ బా;  
 లపడిన నాచేత న బబంగ  నిపుడు 
దగ ల్ల విశింభరోదధర్ణంబుుఁ గావింప;  
 నగు నని సర్ిభూతాంతరాతుెుఁ 
బుర్ుష్ో తతముని నవపుండరీకాక్షు ల;  
 క్మెపతిుఁ దన మనసరథతునిుఁ జేసర 
తలపోయుచునిుఁ బదెజు నాసరకా వివ;  
 ర్ముెన యజఞవరాహ్మూర త 

3-407.1-తటేగతీి 



422 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

యర థ నంగుషఠమాత ిదే్హ్ంబుతోడ  
జనన మంద్వ వియతతల సాథ యి యగుచు  
క్షణము లోపల భూర  గజపిమాణ 
మయిెా నచుటి జనముల కదుాతముగ.  

3-408-సీస పదాము 
అంతుఁ బజిాసర్్ మందు నియుకుత ల ై;  
 నటిట  మరీచాాదు ల ైన మునులు 
మనుకుమార్కులు నమెను సహతింబుగ;  
 యజఞవరాహ్ంబు నర థుఁ జూచి 
యిటిట యాశుర్ా మ్మటెి ంద్ేని గలద్ె నా;  
 సార్ందనిిర్్త సత బారోమ 
తోకంబు మనము విలోకింప నంగుషఠ ;  
 మాతమి్మై యిా క్షణమాతలిోన 

3-408.1-తటేగతీి 

మహిమ ద్ీప్రంప దంతి పమిాణమున మ 
హ్ో నితంబెైన గండశ్ ైలోపమంబు 
నయిెా ననుచు వితర కంచి ర్బాభవుుఁడు 
హ్రి్ మిగులగతత  నిటిని యపుడు దలుఁచ.ె  

3-409-కంద పదాము 
నా మనమునుఁ గల దుఃఖ్వి 
రామము గావించుకొఱకు రాజీవాక్షుం 
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డమమ్రే్ యజఞపో తిి 
శ్రమీూర త వహించె నిద్వ విచితిము దలుఁపన్.  

3-410-వచనము 
అని వితర కంచు సమయంబున సూకరాకార్ుండెైన భగవంతుండు. 

3-411-తేటగతీి 

పళి్యజీమూతసంఘాత భయద భూర  
గరా్నాటోపభిని ద్వగనా గభీర్ 
రావ మడర ంప నపుడు రాజీవభవుుఁడు 
మునులు నానందమును బొ ంద్వ ర్నఘచర త!  

3-412-వచనము 
అంత మాయామయ వరాహ్ ఘుర్ుారారావంబు బహి్ెండ కోటర్పర  సో పటనంబుుఁ 
గావింప విని జనసతప సతాలోక నివాసు లయిన మునులు ఋగాజుసాసమ 
మంతంిబుల వినుతించిర ; యజఞవరాహ్ ర్ూపధర్ుండ యిన సరేిశిర్ుండు 
సతుపర్ుషపాలనదయాపర్ుుఁడు గావున ద్వగ్జేంది ల్మలావిలోలుండెై. 

3-20-భూముాదధర్ణంబు 

3-413-సీస పదాము 
కఠ న సటాచేటోతకట జాత వాత ని;  
 ర్ూధ త జీమూత సంఘాత మగుచు  
క్షుర్నిభ సునిశిత ఖ్ుర్పుటాహ్త చల;  
 తుణిరాజ ద్వగ్జ పచియ మగుచుుఁ 
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జండ దంషో్ట ర తథ  వ ైశ్ాిన రార ుససవ;  
 దజిత హేమాద్వ ివిసంిభ మగుచు 
ఘోర్ గంభీర్ ఘుర్ుార్ భూర నిసిన;  
 పంకి లాఖిల వార ధ సంకులముగుఁ 

3-413.1-తటేగతీి 

బొ ర్లుుఁ గ ర్లు నటించు నంబర్ము ద్ెర్ల 
ర్పుప నుపపర్ మ్మగయును గ్పపర ంచు 
ముటెట  బిగ యించు మనమున మూర్ుకొనుచు 
నడర్ు సంర్క్ితక్ోణి యజఞఘోణి.  

3-414-వచనము 
మఱియు నయాజఞవరాహ్ంబు. 

3-415-సీస పదాము 
తివిర  చతురా్శ భువనంబులను ద్ొంతు;  
 లగర్గుఁ గ్ముెలుఁ జిముె నొకకమాట  
పుతతడికొండ మూుఁపుర్మును నొర్గంట;  
 నుఱుముగా రాపాడు నొకకమాట  
ఖ్ుర్ముల సపతసాగర్ములుఁ ర్ంప్రగా;  
 నుకికంచి మటాట ుఁడు నొకకమాట  
నాభీల వాలవాతా హ్తిచే మింటి;  
 నొర్సర బదాిలుసేయు నొకకమాట  
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3-415.1-తటేగతీి 

గనుిుఁ గ్నలను విసుుల్లంగములుసెదర్ 
నుర్ుభయంకర్ గతిుఁ ద్య ుఁచు నొకకమాట  
పర్మయోగీందజిన సేవా భవావిభవ 
యోగా మ్మై కానుఁగా నగు నొకకమాట .  

3-416-వచనము 
ఇట ి  విహ్ర ంచుచుుఁ బాితర్ెధాంద్వన తృతీయసవనర్ూపుం డెైన 
యజఞవరాహ్మూర త యగు సరేిశిర్ుండు మహాపళి్యంబు నందు యోగనిద్ాి 
వివశుం డెై యుండు నవసర్ంబున నుదకసథం బెైన భూమి ర్సాతలగతం బెైన; 
ద్ాని నుదధర ంచుటకు సముద్యిదర్ంబుుఁ దర యం జొచుు వేగంబు సెైర ంపంజాలక, 
సముదుిం డూర్ుె లను భుజంబు ల తిత  వికీర్ణహ్ృదయుం డైె యార్ుత ని పగ ద్వ 
"యజఞవరాహ్ ననుి ర్క్ింపు ర్క్ింపు" మని యాకోీశింప; నిశిత కరాళ్ క్షుర్ 
తీక్షణంబు ల ైన ఖ్ురాగంీబుల జలంబులు విచిేనింబులు గావించి యపార్ం 
బయిన ర్సాతలంబుుఁ బవిేశించి భూమిం బొ డగను నవసర్ంబున. 

3-417-కంద పదాము 
శర్నిధ్వలోన మహ్ో గాీ 
మర్కంటకుుఁ డెదుర్ుఁ గాంచె మఖ్మయగాతిిన్ 
ఖ్ుర్విదళితకులగోతిిన్  
ధర్ణికళ్తిిన్ గవేషధ్ాతిిన్ పో తిిన్.  

3-418-వచనము 
ఇట ి  ప డగని ద్ెైతుాండు రోషభీషణాకార్ు డైె. 
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3-419-మతేతభ వికీీడతిము 
గద సార ంచి యసహ్ావికమీ సమగసీూపర తచే వేయుఁగా 
నద్వ దప్రపంచి వరాహ్మూర త నిజదంష్ాట ర గాీహ్తిం దుించెుఁ బెం 
ప దవం గోీధమద్ాతిరేక బలశ్ౌరోాద్ార్ విసాత ర్ సం 
పదుఁ బంచాసాము సామజేందుిుఁ జల మొపపం దుించు చందంబునన్.  

3-420-మతేతభ వికీీడతిము 
ద్వతిజాధ్ీశుని నీ గతిం దునిమి యుదిృతితం దద్ీయాంగ శ్ల 
ణితపంకాంకిత గండభాగుుఁ డగుచునిిషుణ ండు ద్ా నొప్ెప వి 
సత ృత సంధ్ాాంబుద ధ్ాతుచితిిత సముద్ీధపతక్షమాభృద్తిన్ 
క్ితిుఁ దంష్ాట ర గమీునన్ ధర ంచి జలరాశిం బాసర యిేతేర్ుఁగన్.  

3-421-తేటగతీి 

బాలశ్రతాంశురేఖ్ా విభాసమాన 
ధవళ్ దంష్ాట ర గమీున నుని ధర్ణి యొప్ెప 
హ్ర కి నితాానపాయిని యిెనై లక్ిె 
న ఱయుఁ బూసరన కసూత ర నికర్ మనుఁగ.  

3-21-విధ్ాత వరాహ్సుత తి 

3-422-వచనము 
అటిట యజఞపో తిిమూర తం జూచి కమలాసన పమిుఖ్ు ల్లటిని సుత తియించిర . 

3-423-సీస పదాము 
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" ద్ేవ! జితం జితంతే పర్మే్శిర్! ; 
 సరతయజఞభావన! శీుతిశరీర్!  
కార్ణసూకరాకార్ుండ వగు నీకు;  
 నతిభకిత మొొక కద మయా వర్ద!  
భవద్ీయ రోమకూపము లందు ల్మనంబు;  
 ల ై యుండు నంబుధుుఁ లటిట  యధి 
రాతెక మ్మై తనరార్ు నీ ర్ూపంబు;  
 గానంగరాదు దుషకర్ెపర్ుల 

3-423.1-తటేగతీి 

కటిట నీకుుఁబణిామంబు లాచర ంతు 
మఖిలజగద్ేకకీర త! దయానువర త!  
భవాచార త!ి పంకజపతనిేత!ి  
చిర్శుభాకార్! యింద్వరాచితతచోర్!" 

3-424-వచనము 
అని వ ండియు నిట ి  సుత తియించిర . 

3-425-సీస పదాము 
" తికుకన నఖిల వేదములు రోమంబుల;  
 యందును బర సిుస నక్షు లందు 
నాజాంబు పాదంబు లందుుఁ జాతురోి త;ి  
 కల్లతంబు లగు యజఞకర్ెములును  
సుికుక తుండంబున సుివము నాసరకను ని;  
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 డాపాతి ముదర్కోటర్ము నందుుఁ  
శవీణాసా బిలములుఁ జమస పాిశితిముల్;  
 గళ్మున నిషరటతిికంబు జిహ్ిుఁ 

3-425.1-తటేగతీి 

దగుుఁ బవిర్్యము నగ ిహ్ో తిములు నీదు 
చర్ిణంబును సభాావపధుా లుతత  
మాంగ మసువులు చయనము లగుుఁ గ టీశ!"  
యనుచు నుతియించి ర్తతఱి యజఞవిభుని.  

3-426-వచనము 
వ ండియు "ముహ్ుర్ుెహ్ుర్ావ ద్ావిరాావంబు దీ్క్షణీయిేషరట  యగు; నీదు 
దంషట రలు పాియణీయం బను ద్ీక్ానంతరేషరటయు, నుదయనీయం బను 
సమాప్ేతషరటయు, యుషెద్ేతింబు సో మంబును, దిద్ీయావసాథ నంబు 
పాితససవనాదులు; నీదు తిజాెంసాద్వ సపతధ్ాతువు 
లగ ిష్ోట మాదాగ ిష్ోట మోకథయష్ో డశ్ర వాజప్ేయాతిరాతాిపోత రాామంబు లను 
సంసాథ భేదంబులును, ద్ాిదశ్ాహాద్వర్ూపంబుల ైన బహ్ు యాగ సంఘాత 
ర్ూపంబులు నగు; సర్ిసతత రంబులు భవద్ీయ శరీర్సంధులు; ససో మాసో మంబు 
లగు యజఞకతీువులు నీవ; మఱియును నీవు యజనబంధనంబులచే 
నొపుపచుందువు; అద్వయునుం గాక. 

3-427-కంద పదాము 
హ్వర్ూప్రవి హ్వనేతవు 
హ్వభోకతవు నిఖిలహ్వఫలాధ్ార్ుుఁడవున్ 
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హ్వర్క్షకుుఁడవు నగు నీ 
కవితతముగ నుతులగనర్ుత  మయా; ముకుంద్ా!  

3-428-తేటగతీి 

సతతవగుణమున సదాకిత సంభవించు 
భకితయుతముగుఁ జితతంబు భవా మగును 
హ్ృదయపదెంబునం ద్యల్ల న ఱుుఁగుఁబడిన 
యటిట నీకు నమసాకర్మయా; వర్ద!  

3-429-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్వింద్యదర్ తావకీనసరతదంష్ాట ర గాీవ లగిక్షమా 
ధర్నదాబాినద్ాటవీయుత సమిదధక్ాెతలంబొ ప్ెప భా 
సుర్కాసార్జలావతీర్ణమదవచుేండాలరాడాంతశ్ే 
ఖ్ర్సంసకత వినీలపంకజమురేఖ్ంబొ లుప దీ్ప్రంపుఁగన్ 

3-430-వచనము 
మఱియును. 

3-431-మతేతభ వికీీడతిము 
చతురామాియ వపుర ిశ్ేష ధర్! చంచతూసకరాకార్! నీ 
సరత దంష్ాట ర గీ విలగిమ్మై ధర్ణి రాజిల ి ం గులాద్ీంిద ిరా 
జత శృంగోపర లగి మే్ఘము గతిం జాలం దగ న్ సజానాం 
చిత హ్ృతపలిలలోల! భూర్మణ! లక్మెనాథ! ద్ేవోతతమా!  

3-432-సీస పదాము 
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సమధ్వక సాథ వర్ జంగమాతెక మ్మైన;  
 వసుమతీచక ీమవక ీల్మల 
నుదధర ంచితి కర్ుణోప్ేత చితుత ండ;  
 వగుచు నసెనాెత యయిెా ధర్ణి 
మాత య్టెటిని మద్వుఁ దలంచెద వేనిుఁ;  
 జర ుంప మాకు విశిమున కీవు 
జనకుుఁడ వగుట యుషెతపతిి భూద్ేవి;  
 యగుటుఁ మాకును దలి్ల యయిెా నిపుడు 

3-432.1-తటేగతీి 

ధర్కు నీతోడుఁ గూడ వందన మొనర్ుత  
మర్ణి యందును యాజిఞకుుఁ డగ ి నిలుపు 
కర్ణి నీ తేజమీ ధరాకాంత యందు 
నిలుప ధర్ణి పవితయిిెై న గడుుఁ గాన.  

3-433-చంపకమాల 

తలుఁప ర్సాతలాంతర్గతక్ితిుఁ గమీెఱ నిల్లపనటిట  నీ 
కల్లతన మ్మని విసెయము గాదు సమసత  జగతుత  లోల్ల మ్మై 
గలుగుఁగుఁ జేయు టదుాతము గాక మహ్ో నితి నీ వొనర్ుు ప్ెం 
పలర న కార్ాముల్ నడప ననుాలకుం దర్మే్? ర్మే్శిరా!  

3-434-చంపకమాల 

సకల జగనిియామక విచక్షణల్మలుఁ దనర్ుు నటిట  నం 
ధకధర్! తావకసుుర్ దుద్ార్త మంతసిమర్ుథ ుఁ డెైన యా 
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జిఞకుుఁ డర్ణిన్ హ్ుతాశనుని నిల్లపన క ైవడి మనిివాస మౌ 
టకుుఁ దలపో సర యా క్ితిుఁ దృఢంబుగ నిల్లపతి వయా; యిాశిరా!  

3-435-చంపకమాల 

సలల్లత వేదశ్ాసత రమయ సౌకర్మూర తుఁ దనర్ుుచున్ ర్సా 
తలమున నుండి వ లిడు నుద్ార్త మే్ను విదుర్పుఁ దతసటో 
చేల్లతము ల ైన బిందువుల సాధు తపో జన సతాలోక వా 
సుల మగు మే్ము ద్య ుఁగ  పర శుద్వధ  వహించితి మయా; మాధవా!  

3-436-ఉతపలమాల 

విశిభవసరథతిపళి్య వేళ్ల యందు వికార్సతతవమున్ 
విశిము నీవ యిెై నిఖిల విశిము లోల్ల సృజింతు వింద్వరా 
ధ్ీశిర్! యిాశ! కేశవ! తయిిామయ! ద్వవాశరీర్! ద్ేవ! నీ 
శ్ాశితల్మల ల్లటిట  వని సనుితిసేయుఁగ మాకు శకామే్?  

3-437-సీస పదాము 
పంకజఞదర్! నీ వపార్కర్ుెండవు;  
 భవద్ీయకరాెభా్ద పార్ మర్య 
న ఱిుఁగ ద నని మద్వ నిచుగ ంచిన వాుఁడు;  
 పర కింపుఁగా మతిభషిుట  గాుఁక 
విజాఞ నియిే చూడ విశింబు నీ యోగ;  
 మాయాపయోనిధ్వ మగి మౌటుఁ 
ద్ెల్లసరయుుఁ దమ బుద్వధ ుఁ ద్ెల్లయని మూఢుల;  
 నే మన నఖిలలోకేశిరేశ!  
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3-437.1-తటేగతీి 

ద్ాసజనకోటి కతిసౌఖ్ాద్ాయకములు 
వితత కర్ుణాసుధ్ాతర్ంగ తము ల ైన 
నీ కటాక్ేక్షణములచే న ఱయ మముెుఁ 
జూచి సుఖ్ులను జేయవో సుభగచర త!" 

3-438-కంద పదాము 
అని బహి్ెవాదు లగు స 
నుెనివర్ుాలు భకితయోగమున వినమితుల ై 
మనమున మోదము ముప్రపర  
గ్నుఁ బొ గడిర  ఖ్ుర్విదళితగోతిిం బో తిిన్.  

3-439-ఉతపలమాల 

అంతట ల్మలుఁబో ల  జగద్ాతుెుఁడు యజఞవరాహ్మూర త య 
తాంత గభీర్ భీషణ మహార్ణవతోయ సమూహ్మున్ ఖ్ురా 
కాీంతముుఁ జేసర కమీెఱ ధరాతలమంబులమీద నిల్లప వి 
శ్ాీంతి వహింపుఁ జేసర గుణశ్ాల్ల ద్వరోహితుుఁ డయిెా నయిెాడన్.  

3-440-ఉతపలమాల 

మంగళ్మ్మైన యిా కథ సమంచితభకిత బఠ ంప వినివా 
ర ం గర్ుణారా్ుదృషరట ుఁ గని శ్రహీ్ర  సాల బసినుిుఁ డౌను స 
తసంగతుుఁ డెైన విషుణ ుఁడు పసినుిుఁడు ద్ా నగునేని వార కిన్ 
మంగళ్ముల్ లభించు ననుమానము లే దద్వగాక వ ండియున్.  
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3-441-చంపకమాల 

హ్ర  నిజద్ాసకోటికిుఁ దద్ాశయీుల ై ర్మియించు నటిట  స 
తుపర్ుషుల కిషట వసుత  పర పూర్ణ మనోర్థసరద్వధ  గలు్  సు 
సరథర్ మగుచుని ముకితయును సరదధముగాుఁ జ లువార్ు నని న 
సరథర్తర్ తుచే సౌఖ్ాములు సేకుర్ుటల్ మఱి చెపపనేటికిన్.  

3-442-ఉతపలమాల 

కాన సరోజలోచన! జగతతావనీయ కథాసుథార్సం 
బానిన యటిట  జిహ్ి యసదనాకథాలవణోదకంబులం 
బానముసేయుఁ జూచున  సుపర్ి మహమజ మర్ందపాన లా 
భానుభవంబు నొందు మధుపంబునుుఁ బో వున  వేపచెటికున్." 

3-443-కంద పదాము 
అని మ్మైతేయిమునీందుిం 
డనఘుుఁడు విదుర్ునకుుఁ జ ప్రప నటిట  తెఱంగ 
ర్ుా నపౌతుినకున్ వాాసుని 
తనయుుఁడు వినిప్రంచి మఱియుుఁ దగ నిటినియిెన్.  

3-444-కంద పదాము 
" అని చెప్రపన మ్మైతేయిుని 
గనుగ్నిుఁ విదుర్ుండు పలుక ఘనతర్ మగు నా 
దనుజకులాంతకు చర తము 
విని తనియదు నామనంబు విమలచర తాి!  
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3-445-చంపకమాల 

సవనవరాహ్మూర తకథ సర్ిము నీ దయ వింటి వ ండియున్ 
వివర్ముగా వినం బలుకవే గుణసాంద!ి మునీందచింద!ి మా 
ధవ గుణకీర్తనామృత వితానముుఁ గర్ణపుటాంజల్లన్ వ సం 
జవిుఁగ్న కేల మాను జన సంతతికిన్ భవతాపవేదనల్.  

3-446-వచనము 
కావున. 

3-447-సీస పదాము 
శ్రహీ్ర  యజఞవరాహ్ ర్ూపముుఁ ద్ాల్లు;  
 మించి హిర్ణాాక్షుుఁ దుించె ననుచు 
నపుపడు మునినాథ చెప్రపతి నాతోడ;  
 నవిరాహ్ంబు దంష్ాట ర గమీునను 
ధర్ణి న బాంగ ని ధర యించె హ్ర కి హి;  
 ర్ణాాక్షుతోడ వ రై్మున కేమి 
కార్ణ మసుర్ నే గతి సంహ్ర ంచెుఁ ద్ా;  
 నింతయు న ఱిుఁగ ంపు మిదధచర త!" 

3-447.1-తటేగతీి 

యనిన మ్మైతేయిముని విదుర్ునకు ననియిె 
" హ్ర కథాకర్ణనమునుఁ బెంపార్ నీకు 
జనెఫలసరద్వధ  యగుటకు సంద్వయంబు 
వలదు హ్ర మాయ విధ్వక ైన వశమ్మ తెల్లయ?  
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3-448-కంద పదాము 
అనఘాతె ననుి నీ వడి 
గ న యిా కథ ధుివుుఁడు విషుణ కీర్తనపర్తం 
దనర న నార్దు నడుగ న 
తని కతుఁ డెఱిుఁగ ంప హ్ర కథాశవీణమునన్ 

3-449-తేటగతీి 

దండధర్ుుఁ బెలు డాకాలుఁ దనిి ధుివుుఁడు 
నిందు నందును వాసరకి న క క నటిట 
విషుణ సంకీర్తనం బర్విందభవుుఁడు 
ద్వవిజులకుుఁ జ ప్ెప నద్వ నీకుుఁ ద్ేటపఱతు.  

3-22-ద్వతికశాప సంవాదంబు 

3-450-వచనము 
ఆకర ణంపుము. 

3-451-సీస పదాము 
బల్లసర దక్షపజిాపతితనూభవ ద్వతి;  
 సంతానర్ుచి మానసమునుఁ బొ డమ 
నొకనాడు పుషపసాయకశర్నిర ాని;  
 భావ యిెై విర్హ్తాపమున వచిు 
పతిసమాగమవాంఛ పభివింప నిజనాథు;  
 సనిిథవ నిల్లచి యసఖల్లతనియతి 
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నగ ిజిహ్ుిండును యజుర్ధ్ీశుండును;  
 నగు విషుణ ుఁ దన చితతమందు నిల్లప్ర 

3-451.1-తటేగతీి 

తగుఁ బయసుసన నగ ిహ్ో తంిబు సేసర 
కమలహితుుఁ డసతశ్ ైలసంగతుుఁడు గాుఁగ 
హ్ోమశ్ాలాంగణమునుఁ గూర్ుుని విభునిుఁ 
గశాపునిుఁ గాంచి విమలవాకాముల ననియిె.  

3-452-చంపకమాల 

" గజవిభుుఁ డుదధతినినుఁటికంబములన్ విదళించు ల్మలుఁ జి 
తతజుుఁడు పసిూనసాయకవితానముచేత మద్ీయచితతమున్ 
గజిబిజి సేసర న విగలుఁ గాఱియవ టటుఁగ నాథ! నీ పద్ాం 
బుజములుఁ గానవచిుతి బిభుతిమ్మలర్పుఁగ ననుిుఁ గావవే!  

3-453-వచనము 
అద్వయునుం గాక నా తోడిసవతు ల లిను భవతకృపావిశ్ేషంబున 
గరాాద్ానంబులు వడసర నిర్ారానందంబున నుండం జూచి శ్లకవాాకుల్లతచితత  న ై 
యుని ననుి ర్క్ించుట పర్మ ధర్ెంబు నీవు విధ్ాింసుడవు నీ యెిఱుంగని 
యర్థంబు గలద్ే? నీ వంటి మహానుభావు లయిన సతుపర్ుషు లార్ుత ల ైన వార  
కోర్ుకలు వార్థంబులు గాకుండుఁ ద్ీర్ుుట ధర్ెం" బని; వ ండియు నిటినియిె. 

3-454-కంద పదాము 
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"పతిసమాెనము వడసరన 
సతులకు నభిమతపద్ార్థసంసరద్వధయు నూ 
ర ాత యశముుఁ గల్లగ  లోక 
సుత త మ్మై చెలువార్ుచుండు జువ ి, మహాతాె!  

3-455-కంద పదాము 
తన ధర్ెపతిివలనను 
మునుకొని తాుఁ బుతరి్ూపమున నుదయించున్ 
విను ద్ీప మందు ముటిటం 
చిన ద్ీపము ర ండు గావ  శిఖి యొకటయుాన్.  

3-456-కంద పదాము 
కావున నీ యర్థమ యా 
తాెవ ై పుత ియని వేద తతులం ద్యల్లన్ 
వావిర ుఁ బలుకుఁగ వినవే 
ధ్ీవర్! నను గావు మధ్వకద్ీనన్ కర్ుణన్.  

3-457-చంపకమాల 

వర్ కర్ుణామతిన్ దుహితృ వతసలతం దనరార్ు నటిట  మ 
దు్ ర్ుుఁ డొకనాడు మముెుఁ దన కూతుల నందఱుఁ బిల్లు మీ మనో 
హ్ర్ున ఱిుఁగ ంపుుఁ డితుత ుఁ గమలాననలార్! యటని నందులోుఁ 
బుర్ుషవరేణా! యిేము పదమువుిర్ మర ెల్లనిన్ వర ంపమే్. " 

3-458-కంద పదాము 
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ద్వతి యిాగతిుఁ గామవిమో 
హితమతి బహ్ువచనముల హ్ృద్ీశునిుఁ బలుకన్ 
ధృతిుఁ గృపణుఁ బతివతి నిజ 
సతిుఁ గని కశాపుుఁడు పల్లక  సలాి పమునన్.  

3-459-వచనము 
"నీవు చెప్రపన యటి పుర్ుషులకు నంగనలవలన ధరాెర్థకామంబులు సరద్వధంచు; 
కర్ణధ్ార్ుుఁడు నావచేతం బయోధ్వుఁ గడచు చందంబున వాసనార్ణవంబు దర యింపం 
జేయు భార్ా పుర్ుషునందు నరా్ంబు; భార్ాయందు సకల గృహ్కార్ా 
భార్ంబునుం జేర ు పుర్ుషుండు నిశిుంతుండెై సుఖియించుచుండు; మఱియు 
నితరాశమీ దురా్యంబు ల ైన యింద్వయి శతుివర్్ంబుల భారాాసమే్తుం డెైన 
గృహ్సుథ ండు దురా్ ధ్వపతి యిెైన రాజు శతుి సంఘంబుల జయించు చందంబున 
ల్మలామాతంిబునం జయించు; ఇటిట  కళ్తంిబునకుం బితుాపకార్ంబు సేయ 
సకలగుణాభిరాము లగు సతుపర్ుషులు నూఱేండికును జనాెతర్ంబులకు న ైన 
సమర్ుథ లుగార్ు; అనిన మము బో టివార్లు సేయ నోపుదురే? ఐన నీ 
మనంబుంనం గల దుఃఖ్ంబు దకుక" మని, యిటినియిె. 

3-460-తేటగతీి 

" తర్లలోచన! నీవు సంతానవాంఛుఁ 
జేసర వచిుతి వౌుఁ గుల శ్రల వర్త 
నములు గల భార్ామనమున నమర్ు కోర కుఁ 
దవిల్ల తీర్ుుట పతికిుఁ గర్తవా మర్య.  
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3-23-కశాపుని ర్ుదిసోత తింబు 

3-461-మతేతభ వికీీడతిము 
తర్ుణీ! యొకక ముహ్ూర్త ముండు మిద్వ సంధ్ాాకాల మికాకల మం 
దర్యన్ భూతగణావృతుం డగుచుుఁ గామారాతి ల్మలన్ వృషే 
శిర్ యానంబున సంచర ంచుట నభావాం బయెిా నీ యుగవీే 
ళ్ ర్మింపంగ నిషరదధకర్ె మగు నేలా ధర్ెమున్ వీడుఁగన్?  

3-462-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్వింద్ానన! వీుఁడె నీ మఱుఁద్వ ల్మలాటోపర్ుదకి్షమా 
చర్ఝంఝానిలధూతపాంసుపటలచేనుిండు ధూమ్మైకైదు 
ర్ార్విద్య ాతితకీర్ణభీషణజటాబదుధ ండు భసాెవల్ల 
పతర్చిసాపర్సువర్ణవర్ుణ ుఁ డగుచున్ భాసరలుి  నతుాగుీుఁ డెై.  

3-463-కంద పదాము 
అనల సుధ్ాకర్ ర్వి లో 
చనముల వికసరంపుఁ జేసర సమధ్వకరోషం 
బునుఁ జూచుచునివాుఁ డద్ె 
వనితా! బంధుతి మర్య వలవదు సుమీె.  

3-464-కంద పదాము 
అతనికిుఁ దలపోయ హితా 
హితులును సమాెనుాలును విహమనులు నతిగ 
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ర ితులును లే రీశుుఁడు సమ 
మతియును నిఖిల ైకభూతమయుుఁ డెై యుండన్.  

3-465-కంద పదాము 
కావున, మద్ా్ాత భవ 
ద్ేావర్ుుఁ డని తర్ుణి! నీ మద్వం జూడకుమా 
ద్ేవాద్వద్ేవుుఁ ద్వజిగ 
తాపవను నిఖిల ైకనేత భగవంతు హ్ర్ున్.  

3-466-వచనము 
ఏమును సతుపర్ుషుల ైన విజాఞ నవంతులును భుకతభోగంబెై దుర్తోనాసతం బెైన 
పుషపమాల్లకయునుం బో ల  నమెహాతుెని చర్ణార్వింద వందనాభిలాషరణి 
యిెైన యవిద్ాాదే్వి ననుసర ంచి వర తంతు; మద్వయునుంగాక. 

3-467-సీస పదాము 
ఎవిని కర్ుణ బహిేెంద్ాిద్వ ద్వకాపల;  
 వర్ు లాతెపద వ ైభవములుఁ దనర  
ర విని యాజఞ వహించి వర తంచును;  
 విశినేతిి యగు నవిదా యెిపుుఁడు 
న విని మహిమంబు ల్లటిటవటిటవి యని;  
 తర కంప లేవు వదేంబు లయిన 
న విని సేవింతు ర లి వార్ును సమా;  
 నాధ్వకర్హితుుఁ డెై యలర్ు న విుఁ 



441 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-467.1-తటేగతీి 

డటిట ద్ేవునిుఁద్వపిుర్సంహార్కర్ుని 
నసరథమాలాధర్ుండు బిక్ాశనుండు 
భూతిల్లపాత ంగుుఁ డుగపీరేతభూమి 
వాసుుఁ డని హాసా మొనర ంచు వార్ు మఱియు.  

3-468-కంద పదాము 
ధర్ శునకభోగామును నిహ్ 
పర్దూర్ము న ైన తనువు పాథేయముగా 
న ఱ ినమిె వసత ర మాలాా 
భర్ణంబు లలంకర ంచు పామర్ జనులన్ 

3-469-కంద పదాము 
ఘన నిరాాగుాలుగా మద్వుఁ 
గను" మని యిారీతిుఁ బిియకుుఁ గశాపుుఁ డెఱిగ ం 
చిన ద్వతి గమీెఱుఁ బల్లక ను 
మనసరజసాయకవిభినిమానస యగుచున్.  

3-24-ద్వతి గర్ాంబు ధర ంచుట 

3-470-కంద పదాము 
మునుకొని లజాా వనత వ 
దన యిెై పాిణేశు కొంగుుఁ ద్ాల్లమి దూలం 
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బెనుఁగ్నియి ెవార్కామిని 
యనువున వినిషరదధకర్ె మందభిముఖి యిెై.  

3-471-వచనము 
ఇట ి  సేసరన భారాా నిర్బంధంబునకుం ద్ొలంగ నేర్క, యిాశిర్ునకు నమసాకర్ం 
బొ నర ంచి యేికాంతంబున నిజకాంతాసంగమంబు ద్ీర ు సంగమానంతర్ంబున 
వార ు సాితుం డెై పాిణాయామం బొ నర ు విర్జంబును సనాతనంబును న ైన 
బహి్ెగాయతిి జప్రయించె నంత. 

3-472-కంద పదాము 
ద్వతియును నిషరదధకర్ె 
సరథతి క ై మద్వలోన సరగు్  చిటాట డుఁగ నా 
నతవదన యగుచు నా పశు 
పతివలని భయంబు గల్్ల పర్మప్ీితిన్.  

3-473-వచనము 
కశాపు గనుంగ్ని యిటినియిె "సమసతభూతపతి యిెైన పర్మే్శిర్ుండు నా 
చేసరన యపరాధంబు సహించి మద్ర్ా పర పాలనంబు సేయుంగాక; 
ర్ుదుిండును, మహాతుెండును, సియంపకిాశుండును, నలఘుాండును, 
సకామజన ఫలపాిపకుండును, దుషటశిక్షకుండును, బర్మాతుెండును, 
జగదంతరాామియు, నిర్ు్ ణుడును, నిష్ాకముండును, భకతసులభుండును, 
భగవంతుండును నగు నపపర్మే్శిర్ునకు నమసకర ంచెద; మఱియు, 
షడు్ ణ ైశిర్ా సంపనుిండును, జగదార్తయు, మహానుగహీ్శ్రలుండును, 
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నిరా్యాపర పాలావధూ ర్క్షకుండును, సతీద్ేవిపతియు న ైన యా 
పర్మే్శిర్ుండు ననుి ర్క్ించుగాత" మని సనుితించి. 

3-474-కంద పదాము 
అర్ాకులు లేని దగుటను 
గర్ాము నిజనాథువలనుఁ గమలానన కా 
విర్ూాత మ్మైనుఁ గర్ెవి 
నిర్ార్పర తోష మాతె న లకొని యుండెన్.  

3-475-వచనము 
అంతుఁ గశాపుండు దతాకల సముచిత సంధ్ాావందనంబులు ద్ీర ు. 

3-476-కంద పదాము 
ఆ చలె్లకి గర్ాచిహ్ిము 
లేచినుఁ బర తోషమాతె నేపార్గ మా 
రీచుండు నిజతలోదర ుఁ 
జూచి యకర్ెమున కాతె సుికుకచుుఁ బల్లక న్.  

3-477-మతేతభ వికీీడతిము 
" సతి నీ వేగతి నిందకోడక మనోజాతేక్షు కోదండ ని 
ర్్త నారాచపర్ంపరాహ్త వికీర్ణసాింతు వ ై పాపసం 
గతి లజాా భయ ధర్ెముల్ విడిచి దుష్ాకలంబు నంద్ే ర్మిం 
చితి బల్లెన్ వ లయాల్ల క ైవడిని దుశ్రశలకియీాలోలతన్.  

3-478-వచనము 
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అటిగుటం జేసర. 

3-479-కంద పదాము 
సతి విను భూతగణప్ేి 
ర తుల ై ర్ుద్ాినుచర్ులు పృథుశకితసమ 
నిిత లుగకీర్ుె లతిశ్ౌ 
ర్ాతములు భద్ాినుభదుిలను నామములన్ 

3-480-కంద పదాము 
పర్ుఁగ న దరోపదధతు ల్ల 
దాఱు గ్డుకులు నీకుుఁ బుటిట ధర్ణికి వేుిఁగ ై 
నిర్తము బుధజనప్ీడా 
పర్ుల ై వర తంతు రాతె బలగర్ిమునన్.  

3-481-తేటగతీి 

అటిట దుషకర్ుెలకును మహాతుె లల్లగ  
విశివిదుుఁ డెైన హ్ర కిని వినివింప 
నతుఁడు కోప్రంచి హ్ర  కుల్లశ్ాయుధమున 
గ ర్ుల నఱకినగతి వార ుఁ ధర్ణి గూలుు." 

3-482-కంద పదాము 
అని కశాపుుఁ డెఱిుఁగ ంచిన 
విని ద్వతి భయ మంద్వ చాల విహ్ిలమతి యిెై 
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తన హ్ృదయిేశు ముఖ్ాబాముుఁ 
గనుగ్ని యిటినియిె విగతక్తుక యగుచున్.  

3-483-చంపకమాల 

" ధర్ సుజనాపరాధు లగు తామసచితుత ల క ందు నాయువున్ 
సరర యు నశించిపో వు మృతి సేకుఱు శతుిలచేత నింత య్ 
నర్యుఁగ నికుకవంబు భవద్ాతెజు లార్ుాల క గు్  సేసరనం 
గర్ుణను వార్ు వార  మద్వుఁ గ కైొని కావ ననుగహీింపరే." 

3-484-చంపకమాల 

అనవుడుుఁ గశాపుండు గమలానన కిటిను " నింతి! నీవు చే 
సరన విపరీతకర్ెమునుఁ జేకుఱె నిటిట  యవసథ దీ్నికిన్ 
మనమునుఁ ద్ాప మొందకుము మాధవుపాదసరోజయుగెచిం 
తనమునుఁ జేసరయున్ నను ముదంబునుఁ గ్లుుట జేసరయుం దగన్.  

3-485-తేటగతీి 

ర్మణి! నా సుతు లందు హిర్ణాకశిపు 
వలన నుదయించువార  లోపల ముకుంద 
పదసరోజాత వినాసతభావుుఁడెైన 
తనయుుఁ డుదయింపగలుఁ డతిధ్ార ెకుండు.  

3-486-వచనము 
మఱియును. 

3-487-కంద పదాము 
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ఘనపుణుాుఁడు ననియపా 
వనుుఁ డగు నపుపణాతముని వర్కీర తలతల్ 
వనజభవాండయదర్ మ్మ 
లిను నిండుఁగ బర్ుి బుధలలాముం డగుటన్.  

3-488-తేటగతీి 

వామలోచన! వినుము, దుర్ిర్ణహేమ 
మగ ిపుటమునుఁ బర శుదధమ్మై వ లుంగు 
నట ి  దుష్ాట తెసంభవుుఁ డయుా వంశ 
పావనుం డగు హ్ర పాదభకుత ుఁ డగుట.  

3-489-తేటగతీి 

అంచి తాష్ాట ంగయోగకియీాకలాపు 
ల ైన యోగీశిర్ులు నమెహానుభావు 
నతులశ్రలసిభావవిజాఞ నసర్ణిుఁ 
ద్ాముుఁ జర యింప నాతెలుఁ దలతు ర పుడు.  

3-490-ఉతపలమాల 

ఆ మహితాతెకుండు సుగుణాంబుధ్వ భాగవతోతతముండు ల 
క్మెమహిళాధ్వనాథుుఁ దులసీదళ్ద్ాముుఁ బరేశు నాతెహ్ృ 
తాత మర్సంబు నందుుఁ బమిదంబున నిల్లప తదనావసుత వుం 
ద్ా మద్వలో హ్సరంచు హ్ర ద్ాసావిహార్వినిశిుతాతుెుఁడెై.  

3-491-వచనము 
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అటిట  నీ పౌతుిండు. 

3-492-సీస పదాము 
మహిత ద్ేహాదాభిమానంబు ద్వగనాడి;  
 చిర్తరాలంపటశ్రలుుఁ డగుచుుఁ 
బర్సమృద్వధకి నాతెుఁ బర తోష మందుచుుఁ;  
 బర్ దుఃఖ్మునకుుఁ ద్ాపమును బొ ందు 
నీ విశి మంతయు నే విభుమయ మని;  
 యెివిని కర్ుణచే న ఱుుఁగ నయిెా 
నటిట  యిాశిర్ునిుఁ ద్ా నాతెసాక్ిగ మోద;  
 మడర్ంగుఁ జూచు నననాదృషరట 

3-492.1-తటేగతీి 

నతి నిద్ాఘోగ ీసమయంబు నందు నిఖిల 
జంతు సంతాప మడుఁగ ంచు చందుిమాడిక 
నఖిల జగముల దుఃఖ్ంబు లపనయించు 
ర్ూఢి నాతుఁ డజాతవిరోధ్వ యగుచు.  

3-493-వచనము 
మఱియు, హ్ర ధ్ాాననిష్ాట గర షుట ం డగు నమెహాభాగవతాగగీణుాండు. 

3-494-కంద పదాము 
విమలాంతర్ంగ బహిర్ం 
గములను సేిచాేనుర్ూపకల్లతుం డగు నా 
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కమలాధ్ీశిర్ు కుండల 
ర్మణీయ ముఖ్ంబుుఁ జూచుుఁ బమిదం బెసుఁగన్.  

3-495-తేటగతీి 

మఱియు నీ విశి మా హ్ర మయము గాుఁగ 
మనములోపలుఁ దలచు నమెనునిభుండు 
మను మహాతుెలలోన నీ మనుముఁ డధ్వకుుఁ 
డనుఁగ నుతిక కుక" నంచుుఁ గశాపుుఁడు పలుక 

3-496-కంద పదాము 
విని తన తనయులు మధుసూ 
దనుచే హ్తు లగుదు ర్నుచుుఁ దన మనుముఁడు స 
జాననుత భాగవతుం డగు 
ననుచు మద్వం జాల దుఃఖ్ హ్రి్ము లగదవన్.  

3-497-వచనము 
ఉండు నంత; నా ద్వతియుుఁ గశాపవీర్ాసంభృతం బెైన గర్ాంబు దుర్ార్ 
తేజఞభిరామంబును ననా తేజఞవిరామంబును ద్వనద్వన పవిర్థమానంబును న ై 
నివిటిలి నిజఞదర్సరథతు ల ైన కుమార్ులమర్దమను ల ై వర తంపుఁ గలర్ని 
చింతించుచు గర్ాంబు శతవరి్ంబులు ధర యించి యుని యనంతర్ంబ. 

3-25-ద్వతిగర్ాపికార్ంబుజ పుపట 

3-498-ఉతపలమాల 
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ఆ ద్వతిగర్ా మందు ర్ుచిరాకృతితో నొకతేజ మనాతే 
జఞదమ ల్మల వ లిడి వసుంధర్యున్ గగనంబు నిండి సం 
ఛాద్వత పదెబాంధవ నిశ్ాకర్ ద్ీపుత లు గల్్ల సూచికా 
భేద మహ్ో గ ీసంతమసభీషణ మ్మైన భయాకులాతుె ల ై.  

3-499-చంపకమాల 

అమర్గణంబు ల లి గమలాసను పాల్లకి నేుఁగ  తతపద్ా 
బాములకు మొొకిక యంజలులు ఫాలములం గద్వయంగుఁ జేర ు చి 
తతముల భయంబు సంభమిముుఁ ద్ార్కన నిటిని వినివించి రో 
యమర్కులాగగీణా! దుర తార్ణవతార్ణ! సృషరటకార్ణా!  

3-500-ఉతపలమాల 

నీవు చరాచర్పచియనేతవు, ధ్ాతవు, సర్ిలోకపా 
లావళిమౌళిభూషణుుఁడ, వంచితమూర తవి, ద్ేవద్ేవ! వా 
ణీవర్! యిా యజాండమున నీవు న ఱుంగని యర్థ మునిద్ే?  
భావమునం దలంపుము విపనుిల మముె భవత్రపనుిలన్.  

3-501-వచనము 
ద్ేవా కార్ార్ూపం బగు చేతనాచేతనాతెక పపించంబునకుుఁ గార్ణుండ వ ైన 
నీచేత సమసత  భువనంబులును సృజియింపుఁ బడియెి; నీవు సర్ిభూతాతె 
భావవిదుండవు, లోకనాథ శిఖ్ామణిభూతుండవు, విజాఞ నవీర్ుాండ, వవిదాం జేసర 
యిటిట  సషిటర్ూపంబు నొంద్వతి; గృహమత ర్జఞగుణుండవు నీ యందుుఁ బపించంబు 
ల్మనంబెై యుండు; సుపకి యోగంబు నొంద్వ నిష్ాకముల ై ధ్ాానంబున 
నినిర్యుచు నిర ాత శ్ాిసేంద్వయిాతుె ల ై భవత్రసాదంబు వడసరన వార్లకుం 
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బరాభవంబు ల కకడివి; ఎవిని వాగాా లంబుచేుఁ బాశబదధంబుల ైన పశువుల 
చందంబున నిఖిల జీవులు వర తంతు; ర్టిట  నీకు నమసకర ంచెదము; అహ్ో రాత ి
విభాగాభావంబున లుపతకర్ెంబు లగు లోకంబులకు సేమంబు గావింపుము; 
శర్ణాగతులమ్మైన మముె నతిశయ కర్ుణార్సపర పూర్ణంబు లగు కటాక్షంబుల 
నీక్షంచి ర్క్ింపుము; కశాప వీర్ాంబు ద్వతిగర్ాంబున నుండి సకల ద్వగిలయంబు 
నాకమీించి ద్ార్ువందువహిి చందంబున ల్మనంబెై పవిృదధం బగుచునిద్వ;" అని 
వినివించిన బృంద్ార్క సంద్యహ్ంబులకు నానందంబు గందళింప 
నర్విందనందనుం డిటినియిె. 

3-26-సనకాదులవ కైుంఠగమనంబు 

3-502-కంద పదాము 
" గీరాిణులార్! యుషె 
తూపర్ిజు లాతీెయసుతులు పుణుాలు విచర్ 
నిిరాిణులు సనకాదులు 
సర్ింకషశ్ేముషీవిచక్షణు ల ందున్.  

3-503-కంద పదాము 
వార్లు నిసపృహ్ు లగుచు న 
వార్ణ భువనంబు ల లి వడిుఁ గుీమెర్ుచున్ 
ధ్ీర్ు లగకనాుఁడు భకితన్  
శ్రరీ్మణీశిర్పద్ాబాసేవానిర్తిన్.  

3-504-చంపకమాల 
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చనిచని కాంచిర్ంత బుధసతతము లంచిత నితా ద్వవాశ్ల 
భన విభవాభిరామముుఁ బపినిజనసతవనీయ నామమున్ 
జనన విరామమున్ సుజన సనుిత భూమము భకతలోకపా 
లన గుణధ్ామముం బుర్లలామముుఁ జార్ువికుంఠధ్ామమున్.  

3-505-ఉతపలమాల 

ఆ మహ్నీయ పటటణము నందు వసరంచెడు వార్ లాతెుఁ ని 
ష్ాకమఫలంబె సతులముగాుఁ దలపో సర ముముక్షుధర్ుె ల ై 
శ్రమీహిళాధ్వపాంఘి్సొర్సీర్ుహ్ పూజ లగనర్ుుచున్ మహ్ో  
ద్ాధ ముఁ దద్ీయ ర్ూపములుఁ ద్ాల్లు సుఖించుచు నుందు ర పుపడున్.  

3-506-చంపకమాల 

విగతర్జసతమోగుణుుఁడు విశీుతచార్ుయశుండు శుదధస 
తతవగుణుుఁడజుండనాద్వభగవంతుుఁడనంతుుఁడనంతశకితయున్ 
నిగమచయాంతవేదుాుఁడు వినిశులనిర్ెలధర్ెమూర తయు 
నిగు హ్ర ప్ేర్ుఁబెంప్ెసుఁగుననిగరోపవనముెల్లముెలన్ 

3-507-వచనము 
మఱియుుఁ గ ైవలాంబు మూరీతభవించిన తెఱంగునం బొ లుపార్ుచు "న ైశ్ేరేయస" 
నామంబున నభిరామంబెై సతతంబును సకలర్ుత ధర్ెంబులు గల్లగ  
యర థజనంబుల మనంబుల ఘనంబులుగ నీర కల తితన కోర కలు సార కలుగ్న 
నొసంగుచు నితర్తర్ు ర్హితంబులును గామద్యహ్న సహితంబులును బుషపఫల 
భర తంబులును న ై తనర్ుు సంతాన వనసంతానంబులును, సమంచిత సౌభాగా 
సంపదభిశ్లభిత వాసంతికా కుసుమ విసర్ పర మళ్ మిళిత గళిత మకర్ంద 
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లల్లతామోద ముద్వత హ్ృదయు ల ై యఖ్ండ తేజఞనిధ్వ యగు పుండరీకాక్షు 
చర తంిబు లుగ్డింపలేక ఖ్ండితజాఞ ను లయుాను నిర్తిశయ 
విషయసుఖ్ానుభవ కార్ణం బగుట నింద్వరాసుందరీర్మణ చర్ణసేవా 
విర్మణకార యిెై యుని దని తలంచి; తద్ంధ పాిపక గంధవహ్ునిం ద్వర్సకర ంచి 
నారాయణ భజనపరాయణు ల ై చర యించు సుందరీ యుకుత  ల ైన 
వ ైమానికులును, వ ైమానిక మానసో తేసకంబుగం బారావత హ్ంస సార్స శుక 
ప్రక చాతక తితితర  మయూర్ ర్థాంగముఖ్ా విహ్ంగ కోలాహ్ల విరామంబుగా 
నర్విందనయన కథాగానంబు లనూనంబుగా మొర్య మదవద్వంద్వంద్వర్ 
సంద్యహ్ కల్లత పుషపవలి్మమతలి్లకలును, నకుంఠ త చర తుిం డెైన 
వికుంఠనిలయుని కంఠంబునం ద్ేజర లుి  విలసరత తులసీ ద్ామంబుం గనుంగ్ని 
యిా తులసీద్ామంబు హ్ర  మంగళ్గళ్ విలగింబెై యుండు సౌభాగాంబు 
వడయుట కేమి తపంబు గావించెనో యని బహ్ూకర ంచు చందంబున నొపుప 
చందన మంద్ార్ కుంద్ార్వింద పునాిగ నాగ వకుళాశ్లక కుర్వకోతపల 
పార జాతాద్వ పసిూన మంజర్ులును, మంజరీ పుంజ ర్ంజిత నికుంజంబుల 
యందు నుతుత ంగ ప్ీనకుచభారాకంప్రత మధాంబులుుఁ గటితట కనకఘటిత 
మే్ఖ్లాకలాప నినద్యపలాల్లత నీల దుకూల శ్లభిత పృథు నితంబ భరాలసయాన 
హ్సరత కలహ్ంస మయూర్ గమనంబులు నసమశర్ కుసుమశర్ విలసరతంబు 
నపహ్సరంచు నయనకమలంబులుం గల్లగ న సుందరీ సంద్యహ్ంబులం దగ ల్ల 
కందర్పకేళీ విహార్ంబుల నానందంబు నొందక ముకుంద చర్ణార్వింద 
సేవాపర లబా మర్కత వ ైడూర్ా హేమమయ విమానార్ూఢు ల ై హ్ర ద్ాసులు 
విహ్ర ంచు పుణాపది్ేశంబులును, నింద్వరాసుందర  తెై రలోకా సౌందర్ాఖ్ని యైెిన 
మనోహ్ర్మూర త ధర యించి ర్మణీయ ర్ణిత మణినూపుర్ చర్ణార్వింద యిెై 



453 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నిజహ్ృదయిేశిర్ుం డైెన సరేిశిర్ుని మంద్వర్ంబునం జాంచలా 
ద్యషరాహితాంబుగ వర తపం గర్కమల భమిణీకృత ల్మలాంబుజాత యిెై తన నీడ 
కాంచనసపటికమయ కుడాపది్ేశంబులం బతిిఫల్లంప శ్రనీికేతనుని నికేతన 
సమాెరా్న క ైంకర్ాంబ పర్మధర్ెం బని తెలుపు చందంబునం జూపట ట చు 
నిజవనంబునం దనర్ు సౌర్భాభిరామంబు లగు తులసీదళ్ద్ామంబుల 
నాతెనాయకుని చర్ణార్విందంబుల నర పంచుచు నొసల్ల మృగమదపు టసలున 
మసలుకొని తుంప్ెసలాడు కుర్ులును, లల్లత తిలపసిూన ర్ుచిరాభ నానం 
దనర్ు మోముుఁద్ామర్ విమల సల్లలంబులుఁ బతిిబింబింప 
నిజమనోనాయకుచేతం జుంబితం బగుటగాుఁ దలంచి లజాా వనతవదన యిెై 
యుండంజేయు పవిాళ్ లతికాకులంబు ల ైన కూలంబులు గల నడబావులును 
గల్లగ  పుణాంబునకు శర్ణాంబును, ధర్ెంబునకు నిర్ెలసాథ నంబును, 
సుకృతమూలంబునకు నాలవాలంబును నయి ప లుప ందుచుండు. 

3-508-చంపకమాల 

హ్ర విముఖ్ాతుె లనావిషయాదృత చితుత లుుఁ బాపకర్ుెలున్ 
నిర్యనిపాత హేతువును నిందాచర తమిు న ైన దుషకథా 
నిర్తిుఁ జర ంచువార్లును నేర్ర్ు ప ందుఁగ నింద్వరామనో 
హ్ర్ చర్ణార్వింద భజనాతెకు లుండెడు గ్ంద్వ నార్యన్.  

3-509-వచనము 
వ ండియు. 

3-510-చంపకమాల 
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హ్ర ుఁ బర్మే్శుుఁ గేశవు ననంతు భజింపుఁగ ధర్ెతతత వధ్ీ 
పర ణతసాధనం బగు సిభావముుఁ ద్ాల్లున యటిట  మర్ుత యలా 
సర్సరజనేతుి మాయను భృశంబుగ మోహితు ల ై తదంఘి్పొం 
కర్ుహ్ములర థమ్మైుఁ గ్లువుఁ గానమిుఁ బొ ందర్ు తతపదంబునన్.  

3-511-చంపకమాల 

మఱయిు సరోర్ుహ్ో దర్ుని మంగళ్ద్వవాకథానులాప ని 
ర్ార్ పర తోష బాషప కణ బంధుర్ చార్ు కపో ల గద్ద 
సిర్ పులకాంకితాంగు లగువార్లు నిసపృహ్చితుత  లతాహ్ం 
కర్ణవిదూర్ు లుందుర్ు సుకర్ుెలు యుండెడి పుణాభూములన్.  

3-512-వచనము 
అందు. 

3-513-మతేతభ వికీీడతిము 
వర్వ ైకుంఠము సార్సాకర్ము ద్వవాసిర్ణశ్ాలాంక గో 
పుర్ హ్రాెయవృతమ్మైన తదావన మంభోజంబు తనెంద్వరాం 
తర్ విభాిజిత భోగ  గర ణక తదుదాద్యాగ పర్ాంకమం 
ద్వర్వొందన్ వసరయించు మాధవుుఁడు ద్ా నేపార్ు భృంగాకృతిన్ 

3-514-వచనము 
అంత. 

3-515-మతేతభ వికీీడతిము 
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హ్ర చేుఁ బాల్లతమ్మైన కాంచన విమానార్ూఢ మ్మైనటిట  స 
తుపర్ుష్ానీకముచేుఁ దనర ు విభవాపూర్ణపభిావోనితిం 
గర్ మొపాపర్ు తద్ీయ ధ్ామము జగతకలాాణమూర్ుత ల్ మునీ 
శిర్ు లర థన్ నిజయోగశకితుఁ బర తుషటసాింతుల ై చెచెుర్న్.  

3-516-వచనము 
డాయంజని. 

3-27-సనకాదుల శ్ాపంబు 

3-517-చంపకమాల 

మర్కతర్తి తోర్ణ సమంచిత కుడా కవాట గేహ్ళీ 
విర్చిత షట సకక్షా లర్విందదళాక్ష విలోకనోతస వా 
దర్మతి ననాముం గనక ద్ాుఁటి యనంతర్కక్షా యందు ని 
దధఱను దద్ీయపాలుర్ నుద్ార్ సమాన వయో విశే్షులన్.  

3-518-సీస పదాము 
కాంచన నవర్తి కటకాంగుళీయక;  
 హార్ కేయూర్ మంజీర్ ధర్ులుఁ 
గమనీయ సౌర్భాగత మతత  మధుకర్;  
 కల్లత సదినమాల్లకా విరాజి 
తోర్సథాలుల గద్ాయుతులను ఘనచతు;  
 రాావుల నునితోతాసహ్మతుల 
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నార్ూఢ రోష్ానలార్ుణితాక్షుల;  
 భూిలతా క్టిలా ఫాలతలుల 

3-518.1-తటేగతీి 

వేతదిండాభిరాముల వ లయు నముె 
కుంద శుద్ాా ంత మంద్వరాళింద భూమి 
నుని యిదాఱన్ సనకాద్వ యోగ వర్ులు 
సూచుచును వృదుా  లయుా నాసుభగమతులు.  

3-519-కంద పదాము 
ధ్ీర్తుఁ బంచాబాముల కు 
మార్కు ల ై కానుఁబడుచు మనమున శంకం 
గూర్క చతురాతెకు లని 
వార త గమనముల డాయవచిున న దుర్న్.  

3-520-కంద పదాము 
శ్రలీలనేశిర్దర్శన 
లాలసు ల ై యేిుఁగు బుధలలాముల నతి దు 
శ్రశలతుఁ దదిచనపతిి 
కూలమతిం బో వకుండుఁ గుటిలాతెకు ల ై.  

3-521-కంద పదాము 
వార ంచిన వార్లు బృం 
ద్ార్కు ల్మక్ించుచుండ ద్ార్ుణ పట  రో 
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ష్ార్ుణితాంబకుల ై ర్ద 
వార ంచుచు వార్ు నచటివార్ును వినగన్.  

3-522-వచనము 
ఇటినిర . 

3-523-చంపకమాల 

పర్ము ననంతు భకతపర పాలు సుహ్ృతతము నిషుట  నీశిరే 
శిర్ు భజియింపుఁ గోర  యనివార్ణ నిం దర్ుద్ేర్ నిచులున్ 
భర తముద్ాతుెల ై కొలువుఁ బాయక తదాజనాంతరాయ త 
తపర్మతి మాకు నిపుప డర పడా దురాతుెల నేుఁడు గంటిరే.  

3-524-వచనము 
అని మఱియు; సనకసనందనాదులు జయవిజయులం జూచి యిటినిర  "మీ 
మనంబుల సాిమి హితార్థం బైె నిషకపటవర్తనుల మ్మైన మాబో ుఁట లుఁ 
గుహ్కవృతిత  గల యితర్ జనంబులు భగవతసదనంబుుఁ బవిేశింతురో యను శంకం 
జేసర కొందఱం బవిేశింపుఁజేయుటయుుఁ; గ్ందఱ వార ంచుటయు; ద్ౌవార క 
సిభావం బని వార ంప దలుఁచితిరేని బశి్ాంత ద్వవామంగళ్విగహీ్ుండును, 
గతవిగహీ్ుండును, భగవంతుడును, విశిగర్ుాండును న ైన యిాశిర్ుండు 
పాిపాంబును, బాిపకంబును, బాిప్రతయు నను భేదశూనుాండు గావున 
మహాకాశంబు నందు ఘటపటాద్ాాకాశంబులు వేఱులేక యిేకంబెై తోుఁచు 
చందంబున విద్ాింసు లగు వా ర్మెహాతుెని సకలాతె భేదర్హితునింగాుఁ 
బొ డ గందుర్ు; అద్వయునుంగాక లోకంబు నందు రాజులు సాపరాధుల ైన కింకర్ 
జనంబుల నాజాఞ ప్రంచు చందంబున నీశిర్ుండు దండించునో యను 
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భయంబునం జేసర వార ంచితి మని తలంచితిరేని భూసుర్వేషధ్ార్ుల మ్మైన 
మాకును వ ైకుంఠనాయకుండెైన సరేిశిర్ునకును భేదంబు లేకుండుటం జేసర 
శంకసేయం బనిలేదు; ఇటిగుట యిెఱింగ  మందబుదుా లర ై మముె వార ంచిన 
యనుచితకర్ుెలగు మీర్లు మద్ీయశ్ాపార్ుి  లగుదుర్ు; గావున 
భూలోకంబునం గామ కోీధ లోభంబులను శతుివులు బాధ్వంపం బుట ట ం" డని 
పల్లకిన. 

3-525-కంద పదాము 
వార్లు విని తమ మనములు 
భూర సుుట చండకాండపూగంబులచే 
వార ంపరాని భూసుర్ 
ద్ార్ుణవాకాముల కుల్లకి తలిడపడుచున్.  

3-526-కంద పదాము 
పర తాపంబును బొ ందుచు 
సర్సరజలోచనుని భట లు సనకాద్వ మునీ 
శిర్ుల పద్ాంబుజములకుం 
గర్ మర థన్ మొొకిక నిటలఘటితాంజలు ల ై.  

3-527-వచనము 
ఇటినిర . 

3-528-మతేతభ వికీీడతిము 
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వర్యోగీశిర్ులార్! మముె మద్వ నొవిన్ మీర్ ల్లటిని ని 
షుట ర్ వాకాంబుల కింక మా మనములన్ శ్లకింపగా రాదు స 
తుపర్ుషశ్ేణీిుఁ బరాభవించిన వృథాభూతాతుెలన్ మముె మా 
దుర తం బింతకుుఁ ద్ెచెు మీుఁద శుభముం దూకొందు మే్ మార్యన్.  

3-529-వచనము 
అద్వ యిెటింటిరేని. 

3-530-ఉతపలమాల 

మీ కర్ుణావలోకన సమే్తులుఁగా మముుఁ జేయుుఁ జితతముల్ 
దూకొన నేని మాచనువుుఁ ద్యియక యిాుఁదగుుఁ గామ లోభముల్ 
క ైకొని పుట ట  చోట నవకంజదళాక్షుని నామవిసెృతిం 
బెైకొనకుండ ద్ానన  శుభం బగు మీుఁద్వ మద్ీయ జనెముల్.  

3-28-శ్రీహ్ర దర్శనంబు 

3-531-వచనము 
అను సమయంబున. 

3-532-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  సరేిశుుఁ డనంతుుఁ డా కలకలం బాల్లంచి పద్ాెలయా 
 సర్సాలాపవినోద సౌఖ్ార్చనల్ చాల్లంచి శుద్ాధ ంత మం 
ద్వర్ మాణికా సుగేహ్ళ్ళల్ గడచి యేితెంచెం బపినాిర త సం 
హ్ర్ుుఁడెై నితావిభూతిశ్లభనకర్ుండెై మానితాకార్ుుఁడెై.  



460 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-533-వచనము 
మఱియును. 

3-534-చంపకమాల 

శర్నిధ్వకనాకామణియు సంభమి మొపపుఁగుఁ ద్యడరా మనో 
హ్ర్ నిజ ల్మలమ్మైుఁ బర్మహ్ంస మునీశిర్ వందా పాదపం 
కర్ుహ్ములన్ వినూతి మణికాంచన నూపుర్ మంజు ఘోషముల్ 
వర్ుసుఁ జ లంగ నార్ాజనవందుాుఁడు యోగ జన ైకసేవుాుఁడెై.  

3-535-చంపకమాల 

కర్ మణి హేమ కంకణ నికాయ ఝణంకృతు లులిసరలి న 
చుర్ ల్లడు హ్ంసపక్ష సరతచామర్ గంధవహ్ో చులతుసధ్ా 
కర్ ర్ుచి రాతపతి సుభగపివిలంబిత హార్వలిరీ 
సర్స గళ్తుత ష్ార్ కణజాల విరాజిత మంగళాంగుడెై.  

3-536-వచనము 
మఱియును. 

3-537-సీస పదాము 
నిఖిల మునీంద ివర ణత ససరెతపసి; 
 నాిననాంబుజముచే నలర్ు వాుఁడు 
విశీుత సేిహారా్ు వీక్షణ నిజ భకత; 
 జన గుహాశయుుఁ డనుఁ దనర్ు వాుఁడు 
మానిత శ్ాామాయమాన వక్షమున నం; 
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 చిత వ ైజయంతి రాజిలుి  వాుఁడు 
నతజనావన కృపామృత తర్ంగ తముల ై; 
 భాసరలుి  లోచనాబాముల వాుఁడు 

3-537.1-తటేగతీి 

నఖిల యోగీందజిన సేవుాుఁ డెైన వాుఁడు 
సాధుజనముల ర్క్ింపుఁ జాలు వాడు 
భువన చూడా విభూషయిెై భూర మహిమ 
మించు వ ైకుంఠపుర్ము భూషరంచు వాుఁడు.  

3-538-సీస పదాము 
కటి విరాజిత ప్ీతక్శ్ేయశ్ాటితో;  
 వితత కాంచీగుణ దుాతి నటింప 
నాలంబి కంఠ హారావళి పభిలతోుఁ;  
 గ్సుత భరోచులుగంీదుకొనుఁగ 
నిజకాంతి జిత తటది ర్జ కర్ణ కుండల;  
 ర్ుచులు గండదుాతుల్ పోి ద్వసేయ 
మహ్నీయ నవర్తిమయ కిరీటపభిా;  
 నిచయంబు ద్వకుకల నిండుఁ బర్ి 

3-538.1-తటేగతీి 

వ ైనతేయాంస వినాసత  వామహ్సత  
కల్లత కేయూర్ వలయ కంకణము లగపప 
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ననాకర్తల భమిణీకృతానుమోద 
సుందరాకార్ ల్మలార్వింద మమర్.  

3-539-వచనము 
మఱిుఁయుుఁ; జర్ణార్వింద మంజు కింజలకపుంజపభిా ర్ంజిత తులసీ మర్ంద 
బందుర్ గంధ్ానుబంధ సుగంధ్వ గంధవహాసాిద కల్లత సేవాతతపర్ుల ై చనుద్ెంచు 
యోగీందుిలకు మానసానందకార యు బహిఃకర్ణాంతఃకర్ణ పర తోషపకిీర్ణ 
రోమాంచ ర్ుచిద్ాయకంబును పభిాపూర తయుకతంబును నగు మూర తతోడ నిజ 
సౌందర్ా వర్ కళావినిర ాత శ్రీర్మణీ సౌందర్ా భాసమానుం డగుచుుఁ; బాదచార  
యిెై; యఖిల విశిగుర్ుం డెైన సరేిశిర్ుండు వేంచేసె నపుపడు. 

3-540-చంపకమాల 

సరథర్ శుభల్మల నటిర్ుగుద్ెంచిన యవిిభు విదుిమార్ుణా 
ధర్ నవపలివసుుర్దుదంచిత కుంద ర్ుచిసరెతెైక సుం 
దర్ వదనార్విందము ముదంబునుఁ దపపక చూచి యముెనీ 
శిర్ులు నిజాతెలం దనివిసాలక వ ండియుుఁ జూచి ర ముెలన్.  

3-541-చంపకమాల 

సునిశిత భకితుఁ దనుెఖ్ముుఁ జూచిన చూడుకలు ద్వపిపలేకయుం 
గనుుఁగ్ని ర టటకేలకు నకలెష భకత విధూత ఖ్ేదముల్ 
మునిజన చితతమోదములు ముకితనివాస కవాట భేదముల్ 
వినుత వి నూతి నూపుర త వేదము లమెహ్నీయు పాదముల్.  

3-542-చంపకమాల 
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కని నఖ్ పదెరాగమణి కాంతివిభాసరత పాదపదెము 
లెనముల యందుుఁ గీలగకల్లప్ర లబామనోర్థ యుకుత  ల ై పునః 
పునర్భివందనంబులు విభూతి దల్లర్ప నొనర ు యోగమా 
ర్్నిర్త చితుత లున్ వ దకి కానుఁగలేని మహానుభావునిన్.  

3-543-కంద పదాము 
మానసమున నిల్లప్రర  త 
ద్ాధ యనాసపదుుఁడెైన వానిుఁ దతతవజుఞ లకుం 
గాన నగువాని భకతజ 
నానందకర ైక మూర త నలర న వానిన్.  

3-29-సనకాదుల హ్ర  సుత తి 

3-544-వచనము 
మఱియుం; జక్షుర ంద్వయిగాీహ్ాం బగు ద్వవామంగళ్విగీహ్ంబు ధర యించి 
యుని పుర్ుష్ో తతము నుద్ాతతతేజఞనిధ్వం జూచి సనకాదు ల్లటిని సుత తియించిర . 

3-545-చంపకమాల 

" వనజదళాక్ష! భకతజనవతసల! ద్ేవ! భవతుసతుండు మ 
జానకుుఁడు న ైన పంకర్ుహ్జాతుడు మాకు ర్హ్సా మొపపుఁ జ  
ప్రపన భవద్ీయ మంగళ్గభీర్పర గహీ్ విగహీ్ంబు మే్ 
మనయముుఁ జూడుఁ గంటిమి కృతార్ుథ లమ్మై తగ మంటి మీశిరా!  

3-546-సీస పదాము 



464 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ద్ేవ! దురా్నులకు భావింప హ్ృదయ సం;  
 గతుుఁడవ ై యుండియుుఁ గానుఁబడవు 
కడుఁగ  నీ ద్వవామంగళ్విగహీ్ంబున;  
 జేసర సమంచితాశితీుల న లిుఁ 
జేుఁకొని సంప్ీితచితుత లుఁగాుఁజేయు;  
 దతిశయ కార్ుణామతిుఁ దనర ు 
కమలాక్ష! సర్ిలోకపజిాధ్వప! భవ;  
 తసందర్శనాభిలాష్ానులాప 

3-546.1-తటేగతీి 

విద్వత దృఢభకితయోగ పవిీణు లగుచు 
నర థమ్మై వీతరాగు ల నైటిట  యోగ  
జనమనః పంకజాత నిషణణమూర త 
వని యెిఱుంగుదుర్యా! నినాితె విదులు.  

3-547-కంద పదాము 
యుకితం దలుఁప భవదియతి 
ర కతము ల ైనటిట  యితర్ దృఢకర్ెంబుల్ 
ముకితదము లయిన నీ పద 
భకుత లు తతకర్ెములను బాటింప ర లన్.  

3-548-ఉతపలమాల 

కావున గీర్తనీయ గతకలెష మంగళ్ తీర్థ కీర త సు 
శ్రవీిభవపశిసత  సుచర తుిుఁడ వ ైన భవతపద్ాబా సే 
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వా విమలాంతర్ంగ బుధవర్్ మనర్్ళ్భంగ  ననామున్ 
భావమునం దలంచున  కృపాగుణభూషణ! పాపశ్లషణా!  

3-549-చంపకమాల 

పర్మతపో  విధూత భవపాపులమ్మై చర యించు మాకు నేుఁ 
డర్య భవతపద్ాశితీుల నల్్ల శప్రంచిన భూర  దుషకృత 
సుుర్ణ నసతపథెైక పర భూతులమ్మై నిజధర్ెహానిగా 
నిర్యము నొందుఁగావలసె నేర్ము వ టటక మముెుఁ గావవే.  

3-550-చంపకమాల 

కర్మనుర్కిత షటపదము గమసొుగంధమర్ందవాంఛచేుఁ 
దర్మిడి శ్ాతకంటకవృతసుుటనవాతర్పసిూనమం 
జర్ులను డాయు పో ల్లకని భృశంబగు విఘిములన్ జయించునీ 
చర్ణసరోజములగ్ లువ సమెతి వచిుతిమయా కేశవా!  

3-551-చంపకమాల 

అలర్ు భవతపద్ాంబుజ యుగార పతమ్మై ప లుప ందునటిట  యిా 
తులసర పవితమి్మైనగతిుఁ ద్యయజనాభ! భవతకథాసుధ్ా 
కల్లతముల ైన వాకుకల నకలెషయుకితని వినిుఁ గర్ణముల్ 
విలసరత ల్మలమ్మై భువిుఁ బవితమిుల ై విలసరలుి  మాధవా!  

3-552-చంపకమాల 

మహిత యశ్లవిలాసగుణమండన! సర్ిశర్ణా! యింద్వియ 
సపృహ్ులకుుఁ గానరాక యతసీ కుసుమదుాతిుఁ నొపుపచుని నీ 
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సహ్జ శరీర్ మిపుపడు భృశంబుగుఁ జూచి మద్ీయ దృకుక ల్లం 
దహ్హ్ కృతార్థతం బొ ర్సె నచుాత! మొొక కద మాదర ంపవే." 

3-553-కంద పదాము 
అని సనకాదులు దతపద 
వనజములకు మొొకిక భకితవశమానుసుల ై 
వినిప్రంచిన గోవిందుుఁడు 
మునివర్ులం జూచి పల్లక  ముద్వతాతుెండెై.  

3-30-బిహ్ెణ పిశంస 

3-554-వచనము 
" ఈ యిర్ువుర్ు జయవిజయాభిధ్ానంబులు గల మద్ీయ ద్ాిర్పాలకులు 
వీర్ు మిముెం గ ైకొనక మద్ీయాజాఞ తికమీణు లయి చేసరన యపరాధంబునకుుఁ 
దగ న దండంబు గావించితిర ; అద్వ నాకు నభిమతం బయిెా; అద్వయునుం గాక 
భృతుా వర్్ంబు సేయు నపరాధంబు సాిమిద్వయ; కాన యిా తపుపనకు 
మాననీయుండ న ైన ననుి మనిించి పసినుి లగుదుర్ు గాక" యని 
వ ండియు నిటినియిె. 

3-555-చంపకమాల 

" తనువునుఁబుటిటనటిట  బెడిదంబగు కుషుట మహాగదంబుచే 
వనర  తద్ీయచర్ెము వివర్ణతనొంద్వనరీతి భృతుాలగ 
పపనిపనిసేసరనన్ విభులు బంధుర్చార్ుయశంబుుఁబేర్ుుఁబెం 
పునుజ డిపో యి దుర్ాశముబొ ందుచునుందుర్ు విషటపంబులన్ 
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3-556-చంపకమాల 

అలవడ నాకు మీవలన నబిబన తీర్థ సుకీర్తనీయ స 
లిల్లత వినిర్ెలామృత విలాస యశ్ల విభవాభిరామమ్మై 
వ లయు వికుంఠనామ మపవిత ిమనశశవపచాధమాద్వ లో 
కుల చెవి సో ుఁకుఁ దత్క్షణమ కోర  పవితుిలుఁ జేయు వార్లన్.  

3-557-తేటగతీి 

అటిట నేను దలంప మీ యటిట సాధు 
జనుల కపకార్ మర థుఁ జేసరన మద్ీయ 
బాహ్ుసము ల ైనుఁ దుింతు నుతాసహ్ల్మల 
నని నితర్ుల మీ మొోల న ని నేల?  

3-558-కంద పదాము 
ధర్ణిసురోతతమసేవా 
పర లబధం బయిన యటిట పాతక నాశం 
కర్ నిఖిలభువన పూత 
సుుర తాంఘి్సొరోజ తోయములు గల ననుిన్.  

3-559-కంద పదాము 
అలఘమతి విర్కుత నిుఁగాుఁ 
దలుఁపక నిజ శుభ కటాక్ష ద్ామక కల్లతా 
ఖిల సంపద్విభవశ్ర ీ
లలనార్తిం బుర్సథలంబును జ ంద్ెన్.  
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3-560-చంపకమాల 

కతీువులు సేయుచ  ోశిఖిముఖ్ంబున వేలుచు నటిట  తదాృత 
పుి త చర్ుభక్షణన్ ముదముుఁ బొ ందదు నిసపృహ్ధర్ెమార్్ సం 
గతుుఁడగు భూసురోతతము ముఖ్ంబున వేడక భుజించు నయావి 
సత రృతకబళ్ంబునన్ మనము తృప్రత  వహించినరీతి నిచులున్ 

3-561-సీస పదాము 
సతతంబు నపతిిహ్త యోగమాయా వి;  
 భూతిచేుఁబఖి్ాాతిుఁ బొ ందు నేను 
నే మహమసుర్ుల సమిదధ నిర్ెలపాద;  
 నల్లన ర్జఞవితానములు భకిత 
హాటకనవర్తికోటీర్మునుఁ ద్ాలుత ;  
 నటిట  నా చర్ణాంబుజాంబువులను 
దవిల్ల ధర ంచి సదాఃపవితాితుె ల ై;  
 ర్ర థుఁ జంద్ాివతం సాద్వ ద్ేవ 

3-561.1-తటేగతీి 

చయము ల వాిుఁడు బాిహ్ెణజనులు దమకు 
నపకృతుల్ సేసరరేని మాఱలుగుఁ డతుఁడు 
విపుు లను ననుిుఁగాుఁగ భావించు నతుఁడు 
ధర్ెపదధతి నా ప్రియతముుఁడు వాుఁడు.  

3-562-ఉతపలమాల 
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గోవితతిన్ ధరాద్వవిజకోటిని ననుిను ద్ీనవర్్మున్ 
వావిర  భేదబుద్వధ ుఁ గనువార్ లధ్యగతిుఁ బొ ంద నందు నా 
శ్రవిషరోషవిసుుర్ణజ ంద్వ కృతాంత భట ల్ మహ్ో గ ీగృ 
ధ్ాివల్లవోల ుఁ జంచువుల నంగము లుదధతిుఁ జింతు ర పుపడున్.  

3-563-చంపకమాల 

ధర్ణిసురోతతముల్ బహ్ువిధంబులుఁ దముెుఁ బరాభవించినన్ 
దర్హ్సరతాసుాల ై యతి ముదంబున నిచులుుఁ బూజసేయుచున్ 
సర్స వచోవిలాసముల సనుితిసేయుచుుఁ దండి ినాతెజుల్ 
కర్ మనుర్కితుఁ బిలుుగతిుఁ గ కైొని ప్రల్లున వార్ు నా సముల్.  

3-564-కంద పదాము 
వినుుఁ డయానఘచర తుిల 
కనయముుఁ బిియతముుఁడ నగుచు నముెడువోదున్ 
మును ననుి భృగువు దనిినుఁ 
గనలక పర తోషవృతిత  గ కైొంటిుఁ గద్ే.  

3-565-సీస పదాము 
ప లుచు నా మానసాంభోజాత భావంబు;  
 ద్ెల్లయంగలేక యుదిృతుత  లగుచుుఁ 
గడుఁగ  నా యానతిుఁ గడచినుఁ దద్యధ ష;  
 ఫలము వీర్లకు సంపాిపత  మయిెా 
మునులార్! నా చితతమున నుని నీతియు;  
 నిటిటద భూమిప్ెైుఁ బుటిట వీర్ 
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లచిర్కాలమున నా యంతికంబున కోల్ల;  
 నర్ుద్ెంచునట ి గా ననుమతింప 

3-565.1-తటేగతీి 

వలయు" నని యముెకుందుడు వలుకుటయును 
విని మనంబున సనకాద్వ మునివరేణుా 
లమెహాతుెని మృదుల భాష్ామృతంబుుఁ 
దవిల్ల కోీల్లయు రోష సందషుట  లగుచు.  

3-566-సీస పదాము 
మునివర్ుల్ తమచితతములుఁ దృప్రత ుఁబొ ందక;  
 పంకజాతాక్షుుఁడు వల్లకినటిట 
పర మిత గంభీర్ బహ్ుళార్థ దుర్వగా;  
 హ్ములను విసుుర్ దమృతతులా 
మాధుర్ా సుగుణ సమనిితముెలు విని;  
 ర్్త శబాద్యష నికాయములును 
న ైన వాకాములకు నాతెలుఁ బర తోష;  
 మంద్వ యులిముల న యామున మనిచె 

3-566.1-తటేగతీి 

నొడయుఁ డిపుపడు నంద్వంచియో తలంప 
నర థ నింద్వంచియో మతకృతెైకదండ 
మునకు సంకోచ మొంద్వయో యనుచు సంశ 
యాతుె లగుచు వివేకించి యంతలోన.  
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3-567-కంద పదాము 
నల్లనాక్షుుఁడు దమద్ెసుఁ గృప 
గల్లగ న భావంబుుఁ ద్ెల్లసర క్తుకమొలయం 
బులకాంకితాంగుల ై యు 
తకల్లకన్ హ్ర ించి నిటలఘటితాంజలుల ై.  

3-568-కంద పదాము 
భర త నిజ యోగమాయా 
సుుర్ణం దనరార్ు నతివిభూతియు బలముం 
బర్మోతకరి్ముుఁ గల యిా 
శిర్ునకు నిటినిర  మునులు సద్వినయమునన్.  

3-569-తేటగతీి 

" ప లుపు ద్ీప్రంప నితావిభూతి నాయ 
కుడవు భగవంతుడవు ననఘుడవు నీవు 
మతకృతంబిపుా  నీకభిమత మటంటి 
వీశ భవద్ీయ చార తి మ్మఱుుఁగుఁ దర్మ్మ.  

3-570-ఉతపలమాల 

ద్ేవగణాళి క లిుఁ పర్ద్ేవతల ై తనరార్ు నటిట  వి 
పాివల్ల కాతెనాయకుుఁడవ ై ప్ెనుప ంద్వన నీకు నీ ధరా 
ద్ేవత ల లి న ని నధ్వద్ేవత ల ైర్ుఁట యిెటిట  చోదామో?  
ద్ేవ! సమసతపావన! సుధ్ీజనతావన! విశిభావనా!  
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3-571-చంపకమాల 

కమలదళాక్ష! నీవలన గల్్లన ధర్ెము ద్ావకావతా 
ర్ముల సుర్క్ితం బగుుఁ ద్వర్ం బగు నీశిర్! నిర ికార్త 
తిమునుఁ దనర్ుు నినిర్యుఁ దతులర్ూపముుఁ దత్రధ్ానగో 
పాము నని పలుకచుందుర్ు కృపామయలోచన! పాపమోచనా!  

3-572-చంపకమాల 

మహిుఁ దలపోయ న విని సమగ ీపర గహీ్మున్ లభింప ని 
సపృహ్మతుల ై మునీశిర్ులు మృతుా భయంబునుఁ బాతు ర్టిట  స 
నెహిత వివేకశ్ాల్ల! గుణమండన! నీ కిల ననా సతపర  
గహీ్ మద్వ యిెటిట  చోదాము జగతపర పాలన! నితాఖ్ేలనా!  

3-573-సీస పదాము 
సతతంబు నరాథ ర థజన శిరోలంకార్;  
 పదరేణువులు గల పదె నేడు 
జలజ కింజలక నిషాంద మర్ందలో;  
 భాగత భమిర్నాయకుని పగ ద్వ 
ధనాజనార పతోదంచిత తులసరకా;  
 ద్ామంబునకు నిజధ్ామ మగుచు 
భాసరలుి  భవద్ీయ పాద్ార్విందముల్;  
 విలసరతభకిత సేవించు చుండి 

3-573.1-తటేగతీి 
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కమలనయన! కృపావలోకనము లగలయ 
నర థుఁ బొ డసూపు భాగవతానుర్కితుఁ 
జేసర భవద్ీయ మహిమంబు చిత ిమర్య 
చిర్శుభాకార్! యింద్వరాచితతచోర్!  

3-574-మతేతభ వికీీడతిము 
చిర్భాగోాదయ! ద్ేవద్ేవ! లల్లతశ్రవీతసలక్ాెంగ! యిా 
వర్విపాినుపద్ెైక పుణార్జ మే్ వర ణంప నీ మే్ని కా 
భర్ణం బంటివి సర్ిలోకులకు విపశి్ేణీి మాహ్తా మీ 
వ ఱుగం జ పుపటక ై ధర ంచితి గద్ా యెినిం బవితాికృతిన్.  

3-575-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-576-సీస పదాము 
ధర్ెమూర తవి జగతకర్తవు నగు నీవు;  
 పోి వంగుఁ దగువార ుఁ బోి వవేని 
నవిరాళ్ వేద్యకత మగు ధర్ెమార్్మ;  
 సనాెర్్ మగుుఁ గాన సతత ్వగుణ వి 
శిషుట ండ వగుచు నీ జీవసంఘముసేమ;  
 మర్సర ర్క్ింతు నీ ద్ెైన శకిత 
చేతను ధర్ెవిఘాతుల దండించు;  
 నీకు సంచిత మ్మైన నిగమధర్ె 
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3-576.1-తటేగతీి 

మార్్ నాశక విధములు మద్వక ినింపు 
గావు విపుు ల యందు సతకర్ుణ మ్మఱసర 
ఘనతుఁ బల్లకిన వినయవాకాములు నీకు 
యుకత మగు చుండు సతతంబు భకతవర్ద!  

3-577-వచనము 
అటియినుఁ బర్ుల యిెడ వినయంబులు వల్లకిన బాిభవహాని యగు నని 
తలంచితివేని. 

3-578-తేటగతీి 

విశిమున క లిుఁ గర్తవు విశినిధ్వవి 
విశిసంర్క్షకుండ వ ై వ లయు నీకుుఁ 
గడగ ుఁ బాిభవహాని యెికకడిద్వ దలుఁప 
వినయములు నీకు ల్మలల ై వ లయుుఁ గాన.  

3-579-తేటగతీి 

మునుల మగు మముె నతి మోదమునను నీవు 
సతకర ంచుట ల లి సజాన పర గ ీ
హార్థమ్మై యుండుుఁ గాద్ె మహాతె! యొకటి 
వినివించెద మీ జయవిజయులకును.  

3-580-తేటగతీి 
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అల్లగ  యిేము శప్రంచితి మంతకంట ె
బెడిద మగు నాజఞసేయ నభీషటమే్ని 
జేయు మద్వకాక సమధ్వకశ్రీ దనర్పుఁ 
జేసర ర్క్ించెద్ేని ర్క్ింపు మీశ!  

3-581-వచనము 
అటియిన మాకుం బిియం బగుం గావున ననపరాధులు నతి 
నిర్ెలాంతఃకర్ణులు న ైన వీర్లకు ననృతంబులు పల్లకితి మే్ని మమెయినం 
జితతంబు కొలద్వ నాజాఞ ప్రంపు" మని కర్కమలంబులు మొగ చి కృతాంజలుల ై 
యుని మునులం గర్ుణారా్ు దృషరటం గనుంగ్ని. 

3-582-కంద పదాము 
అనఘుుఁడు భగవంతుం డి 
టినియిెన్ " మునులార్! వీర్ లలర్న్ భువికిం 
జని యచట నసుర్యోనిన్ 
జనియింతుర్ు లోభ మోహ్ సంగతు లగుచున్.  

3-583-కంద పదాము 
ద్ేవజనావళి కుపహ్తిుఁ 
గావించుచు నిఖిల భువనకంటక వృతితన్ 
జీవించుచు నా యెిడ సం 
భావిత వ ైరానుబంధ భావులు నగుచున్.  

3-584-కంద పదాము 
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ఆహ్వముఖ్మున నను నతి 
సాహ్సమున న ద్వర  పో ర  చకనీిశితధ్ా 
రాహ్తిుఁ ద్ెగ  వచెుదర్ు 
తాసహ్ మ్మలర్పంగ నాదు సనిిధ్వ కంతన్.  

3-585-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-586-కంద పదాము 
నను వ ైర్ంబున న ైనను 
మనమునుఁ దలుఁచుటను నా సమక్షమున మద్ా 
నన మీక్ించుచు నీలు్ ట 
ననఘాతెకుల ై వసరంతు ర్సెతపదవిన్.  

3-587-కంద పదాము 
వినుుఁ డిలమీదుఁ ని క నిుఁటి 
కిని బుట ట వు లేదు వీర కిని మీర్లు ప 
ల్లకనయటి నాదు చితతము 
నను దలుఁతుం గాన మీ మనంబుల నింకన్ 

3-588-ఉతపలమాల 

ద్ీనికిుఁ జింతుఁ దకుకుఁడు సుధ్ీజనపుంగవు!" లనిుఁ బీితుల ై 
యా నల్లనాసనాతెజు లనంతుని భావము ద్ా మ్మఱింగ  ప్ెం 
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పూనిన వేడకుఁ ద్ేల్ల తెల్లవొంద్వన చితతములన్ నుతించి ర్ం 
భోనిధ్వశ్ాయి! నార్తజనపో షణ భూషణుుఁ! బాపశ్లషణున్ 

3-589-వచనము 
మఱియును. 

3-590-ఉతపలమాల 

ఆ సనకాదు లంతుఁ బులకాంకుర్ముల్ ననలగతత  బాషపధ్ా 
రా సుభగాక్షుల ై మునిశర్ణావరేణుా నగణుా ద్ేవతా 
గేసీర్ు ద్వవామంగళ్శరీర్ముుఁ జార్ు తద్ీయ ధ్ామమున్ 
భాసుర్ ల్మలుఁ జూచి నవపదెదళాక్షునకున్ వినముొల ై.  

3-591-కంద పదాము 
తమ పల్లకిన భాషణములు 
కమలోదర్ు భాషణములుగా దలుఁచుచు న  
యామునన్ వ ైషణవలక్ిెం 
బమిదంబునుఁ బసిుత తించి పర్మే్శిర్ుచేన్.  

3-592-కంద పదాము 
ఆమంతిితుల ై తగ నిజ 
ధ్ామములకుుఁ జనిర  వార్ు దడయక లక్మె 
కాముడు జయవిజయుల నభి 
రామంబుగుఁ జూచి పల్లక  ర్య మొపాపర్న్.  

3-593-కంద పదాము 
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" మీ ర్సుర్యోని యం దని 
వార తుల ై జనన మందవలసెను నే దు 
రాిర్ బలాఢుాడ నయుాను 
వార ంపగనోప విపవిచనము ల ందున్.  

3-594-కంద పదాము 
అద్వగాన దనుజయోనిం 
బదపడి జనియించి మద్విపక్షులర ై మీ 
మద్వ న పుడు నన ి తలుఁచుచు 
వదలక నా చేతుఁ జచిు వచెుద ర టకున్.  

3-595-ఉతపలమాల 

ప ం"డని యానతిచిు హ్ర  ఫులిసరోర్ుహ్పతనిేతుిుఁ డా 
ఖ్ండలముఖ్ా ద్వగిర్నికాయకిరీట లసనెణిపభిా 
మండిత పాదప్ీఠుుఁడు ర్మార్మణీమణితోడ నేగుద్ే 
నిండిన వేడక నేుఁగ  నిజనిర్ెలపుణానివాసభూమికిన్.  

3-596-వచనము 
అంత. 

3-597-కంద పదాము 
నిజ తేజఞ హానిగ జయ 
విజయులు ధర్ుఁ గూల్ల ర్పుడు విహ్ిలు లగుచుం 
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ద్వజిగముల సుర్విమాన 
వజిముల హాహార్వంబు గంీదుగుఁ జ లగన్.  

3-598-కంద పదాము 
వార్ల  యా ద్వతిగరాా 
గార్ంబున నునివార్ు గడగ  తద్ీయో 
ద్ార్ ఘన తేజ మిపు డని 
వార్ణ మీ తేజ మ్మలి వముెగుఁ జేసెన్.  

3-599-ఉతపలమాల 

ఇంతకు మూల మా హ్ర  ర్మే్శిర్ుుఁ డర థ నొనర్ుు కార్ాముల్ 
వింతల  సర్ిభూత భవ వృద్వధ  వినాశన హేతుభూతుుఁ డా 
దాంత వికార్ శూనుాుఁడు దయానిధ్వ మీ యెిడ మే్లుసేయు నీ 
చింత ద్ొఱంగ  వేచనుుఁడు చేకుఱు మీకు మనోర్థార్థముల్." 

3-600-కంద పదాము 
అని వనజాసనుుఁ డాడిన 
విని తదిృతాత ంత మ్మఱిుఁగ  విబుధులు నాకం 
బున కేుఁగ ర  ద్వతి నిజనా 
థుని మాటలు దలుఁచి యపర తోషముతోడన్.  

3-31-హరి్ణాకశిపహిర్ణాాక్షులజనె 

3-601-తేటగతీి 
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ఇంతి తన సుతుల్ సుర్లుఁ గార ంతు ర్నుచుుఁ 
దలచుుఁచుండగ నంత వతసర్ శతంబు 
సనుఁగ నటమీదుఁ గనియిెుఁ గశాపునిద్ేవి 
యఖిలలోక ైక కంటకు ల ైన సుతుల.  

3-602-వచనము 
అయావసర్ంబున, 

3-603-తేటగతీి 

ధర్ణ ిగంప్రంచెుఁ గులపర్ితములు వడుఁక  
జలధులు గలంగ ుఁ ద్ార్కావళ్ళలు డుల ి  
గగన మగల ను మొొగ ్ ద్వకకర్ులు ద్వశల 
మిడుుఁగుఱు ల గసెుఁ బిడుగులు పుడమిుఁ బడియి.ె  

3-604-సీస పదాము 
హ్ోమానలంబుల ధూమంబు లడర ను;  
 బతిికూలవాయువుల్ బలసర వీచెుఁ 
దర్ువు ల ల ి డ విటతాటంబుల ై కూల ;  
 గహీ్తార్కావళి కాంతి మాసె 
బెర్సర మొగ ళ్ళి  న తుత ర్ు వాన గుర సెను;  
 మ్మఱుుఁగులు దె్సల మిర ెట ి  గ్ల్లప్ె  
సిరాాను డొగ  నపర్ిమున భానునిుఁ బటెట ;  
 గ ైకొని చిమె చీకట ి  పర ి 
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3-604.1-తటేగతీి 

మొనసర కుకకలు మొఱిుఁగ ను మోర్ల తిత  
పగలు నకకలు వాపో యిె ఖ్గము లార్త 
ర్వము ల్లచెును ద్ేవతాపతిిమ లగర్గ ుఁ 
గనుిలను నశీుకణములు గంీదుకొనగ.  

3-605-కంద పదాము 
మొదవులు న తుత ర ర్ుుఁ జీమును 
బిద్వక న్ గారా్భర్వంబు భీషణ మయిెాన్ 
మద ముడిగ ుఁ గర్ుల కటములుఁ 
బొ ద్వవ ుఁ దుర్ంగముల వాలముల నిపుప లగగ న్.  

3-606-కంద పదాము 
గుహ్లు ర్ద ల్లచెుుఁ బాప 
గహీ్మితతిుఁ జ ంద్వ వకగీతులను సౌమా 
గహీ్ములు వర తంచెను దు 
ససహ్ తేజఞ ద్వతితనూజ సంభవ వేళ్న్.  

3-607-మతేతభ వికీీడతిము 
భయదపకిియీ నట ి ద్యచిన మహ్ో తాపదంబు ల్మక్ించి సం 
క్షయకాలం బని కాని సాధు హ్ననోగకీూీర్ ద్ేవాహి తో 
దయ సంక్ోభముగా న ఱుంగుఁగ సమసతపాిణి సంఘాతము 
లాయ మంద్ెన్ సనకాద్వ యోగ జనములాకకన్ బుధ్ేంద్యితతమా!  
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3-608-వచనము 
అటాి విర్ావించిన యనంతర్ంబ. 

3-609-మతేతభ వికీీడతిము 
కులశ్ ైలాభ శరీర్ముల్ తనర్ ర్క్ోనాథు లతుాగ ీద్య  
ర్బల మొపపం బదఘటటనన్ ధర్ చల్లంపన్ ర్తి కేయూర్ కుం 
డల కాంచీ కటకాంగుళీయక కిరీటసిర్ణమంజీర్ ని 
ర్ెల కాంతుల్ దులగ ంప నాతెర్ుచిచే మంద్ీకృతారాకంశుల ై.  

3-610-వచనము 
ఉని సమయంబునం గశాపుండు నిజ తనూభవులుఁ జూడం దలంచి 
ద్వతిమంద్వర్ంబునకుం జనుద్ెంచి; సుతులం గనుంగ్ని; వార్లకు నామకర్ణంబు 
సేయం దలంచి. 

3-611-చంపకమాల 

ద్వతి జఠర్ంబు నందుుఁ దన తేజము మునిిడి నటిట  పుతుి న 
దుాత చర తున్ హిర్ణాకశిపుం డను ప్ేర్ుఁ బసిూతివేళ్ నా 
ద్వతి మును గని పటిట  ర్వితేజునిుఁ గాంచనలోచనుండు నా 
హితమతిుఁ బేర్ువ టిట  చనియిెన్ నిజ నిర్ెల పుణాభూమికిన్.  

3-32-హరి్ణాాక్షుని ద్వగ ి జయము 

3-612-వచనము 
అయావసర్ంబున, నతుల తేజఞవిరాజితుం డెైన హిర్ణాకశిపుండు హిర్ణాగర్ా 
వర్ద్ాన గర్ింబునను; దురాిర్ పర పంథవ గర్ి నిరాిపణాఖ్ర్ి 
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భుజావిజృంభణంబునను; నిఖిల లోకపాలాదుల జయించి సివశం బొ నర ు 
సంతుష్ాట ంతర్ంగుం డెై యిెందునుం దనకు మృతుాభయంబు లేక నిర్ాయుండెై 
సుఖ్ం బుండెుఁ; దతోసదర్ుం డెైన హిర్ణాాక్షుండు పతిిద్వనంబుుఁ 
జండవేదండశుండాదండమండిత భుజాదండంబున గద్ాదండంబు ధర యించి 
తనుి న ద్వర  కదనంబు సేయం జాల్లన యర వీర్ునిం గానక; భూలోకం బెలిుఁ 
గుీమెర  ద్వవంబునకు ద్ాడి వ టిట ; యందు సమర్ విముఖ్ులయిన బర ిర్ుెఖ్ులం 
గనుంగ్ని వనజాసన వర్పిద్ానంబుుఁ జింతించి; హితులు సెలంగ నహితులు 
గలంగ మహిత వ ైజయంతికాద్ామం బభిరామంబెై వ లుంగం జర్ణంబుల 
మణినూపుర్ంబులు మొర్య; నిజద్ేహ్దుాతి ద్వకుకలం బికకటిలిం జనుద్ెంచు 
వానిం గని; భీతచితుత  లయి ద్ేవతాగణంబులు గర్ుడునిం గని పఱచు 
నుర్గంబులుంబో ల  నిజనివాసంబు లర్కనివాసంబులు గాంచనావాసంబులుంగా 
నొనర ు యిెకకడికేనిం జనిన. 

3-613-ఉతపలమాల 

శ్ౌర్ాము వోవుఁదటిట  నిజసాధనముల్ ద్వగనాడి వికమీౌ 
ద్ార్ాపరాకమీకమీము దపపుఁగ భీతిల్ల పాఱి ర్కకటా 
కార్ాముుఁ దప్రప నాకులని గ కైొని యార ు సుమే్ర్ుపర్ిత 
సెైథర్ుాుఁడు వార థుఁ జొచెు నతి దర పత భూర  భుజావిజృంభియిెై.  

3-614-వచనము 
ఇట ి  స చిున. 

3-615-కంద పదాము 
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వర్ుణుని బలములు దనుజే 
శిర్ుతేజముుఁ ద్ేఱి చూడజాలక శ్ౌర్ా 
సుుర్ణము సెడ ియిెంద్ేనిని 
బఱచెం దజాలధ్వ మధాభాగము నందున్.  

3-616-కంద పదాము 
అమరార  విపుల నిశ్ాశవ 
సములం బభివించి నటిట జలనిధ్వ కలోి  
లములను విపుల గధ్ాదం 
డంబునుఁ బో నడచె నతి దృఢం బగు శకితన్.  

3-617-చంపకమాల 

మఱయిును నమెహాజలధ్వ మధామునన్ సుర్వ ైర  ప్ెకుక వ 
తసర్ములు గీడీసల్లప ర పు సెైనా విద్ార్ణ శ్ౌర్ాఖ్ేలనా 
పర్తుఁ జర ంచి యవిర్ుణపాల్లత మ్మైన లసద్విభావరీ 
పుర్మున కేుఁగ  యందుుఁ బర పూర్ణత నుని పయోధ్వనాథునిన్.  

3-618-వచనము 
మఱియును. 

3-619-సీస పదాము 
యాద్యగణాధ్ీశుుఁ డగుచుుఁ బాతాళ్భు;  
 వన పర పాలుుఁ డెై తనర్ుచుని 
వర్ుణునిుఁ గనుగ్ని పర హ్సరతోకుత ల;  
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 నిటిను "విశి మం ద్ెనిుఁగలుగు 
సకల లోక ైకపాలకులలో నతిబలా;  
 ధ్వకుుఁడని జగము నుతింపుఁదగ న 
శూర్ుండ విపుడు నీ పౌర్ుష మొపపంగుఁ;  
 గదనర్ంగమున నన ిద్వర  చూడు 

3-619.1-తటేగతీి 

నీ భుజావికమీంబును బాిభవంబు 
నడుఁతు" నని పలుకటయు విని యబాివిభుుఁడు 
పగతు జయమును వృద్వధయు బలము నాతె 
బలము దలపో సర దనుజుతో బవర్మునకు.  

3-620-కంద పదాము 
సమసయము గాదని తన చి  
తతమునం గల రోషవహిిుఁ ద్ాల్లమి యను తో 
యములం దగనార్ుుచు నుప 
శమితోకుత లుఁ బల్లక  దనుజసతతముతోడన్.  

3-621-చంపకమాల 

" మనమున శ్ాంతిుఁ బూని నియమంబున సంగర్ ముజాగ ంచి యేి 
ననయము నునివాుఁడని పుడాహ్వకేళిుఁ జర ంపరాదు నీ 
ఘన భుజ వికమీసుుర త గాఢ విజృంభణమున్ జయింపుఁ జా 
ల్లన పతిివీర్ు ల విర్ును లేర్ు ముకుందుడు దకక న కకడన్.  
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3-622-చంపకమాల 

గ్నకొని యమెహాతుెుఁడు వికుంఠపుర్ంబున నునివాడు ద్ా 
ననిమొనుఁ బెకుకమాఱు లభియాతుల నోల్ల జయించి శకిత పె్ం 
పున సడిసనివీర్ు డని భూజనకోటి నుతించు నందు వే 
చను మత డిచుు నీకు నని సర్ిము ద్ీఱెడు నంతమీదుఁటన్.  

3-623-ఉతపలమాల 

నిందకునోర ు యాజిమొన నిలిుఁగనోపక వీుఁగ పాఱు నీ 
పందల వ ంటుఁబడా మగపంతమ్మ సర్ిశర్ణుాుఁడెైన గో 
విందుుఁడు ద్ీర్ుు నీపని వివకేవిహమన చనంగనోపుద్ే 
నందుల కేుఁగు మాతుఁ డమరార్ులుఁ బో ర్ జయించు నిచులున్.  

3-624-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-625-కంద పదాము 
పుర్ుష్ాకృతిుఁ బతిియుగమునుఁ 
బుర్ుష్ో తతముుఁ డవతర ంచి భూర భుజా వి 
సుుర్ణన్ దుషటనిశ్ాట ల 
హ్ర యించుచు నుండు మునిగణార ుతపదుుఁడెై.  

3-626-ఉతపలమాల 

కావున నా విభుం ద్ొడర  కయాము దయా మ్మఱుంగుఁ జేసర ర్ 
క్ోవర్ నీ భుజాబలము స ంపఱి మే్ద్వనిుఁ గూల్ల సార్మే్ 
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యావళి కాశయీం బగుదు వచుటి కిపుపడ యిేుఁగుద్ేని నీ 
చేవయు లావు నేర్పడును జ పపుఁగ నేటికి మీుఁద్వ కార్ాముల్." 

3-627-చంపకమాల 

అని వర్ుణుండు వల్లకన దురాగహీ్ మ్మతిత  హిర్ణాలోచనుం 
డనయము మానసంబున భయం బొ క యించుక లేక సంగరా 
వని న ద్వర ంతు నేుఁ డమర్వర్ధను దుషటవిమరా్నున్ జనా 
రా్ను ననుచున్ వికుంఠనగర్సుుట నంచితమార్్వర తయిెై.  

3-628-కంద పదాము 
చను నవసర్మున నార్ద 
మునివర్ుుఁ డెదు రేుఁగుద్ెంచి ముదము దల్లర్పన్  
" దనుజేంద!ి యిెందుుఁ బో యిెద" 
వని యడిగ న నార్దునకు నతుఁ డిటినియిెన్.  

3-629-చంపకమాల 

" సర్సరర్ుహ్ో దర్ుం ద్ొడర  సంగర్మే్ నొనర ంచి యింద్వరా 
వర్ుని ననంతుుఁ దుించి సుర్వ ైర కులంబుల క లి మోద వి 
సుుర్ణ ఘటింపుఁ జేయుటకుుఁ బూని వికుంఠపథానువర త న ై 
యర గ ద" నని నముెనికులాగణీి ద్ానవనేత కిటినున్.  

3-630-చంపకమాల 

" గుర్ుభుజుుఁ డమెహాతుెుఁడు వికుంఠపుర్ంబున నేడు లేుఁడు భూ 
భర్ము వహింప నాద్వకిటి భావముుఁ ద్ాల్లు ర్సాతలంబునం 
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ద్వర్వుగ నునివాుఁ డచటి కేుఁగుఁగనోపుదువేని నేుఁగు మం 
దర్యుఁగ గలు్  నీకు నసురాంతకుతోడి ర్ణం బవశామున్." 

3-33-హరి్ణాాక్షుని జనెపికార్ంబు 

3-631-చంపకమాల 

అనవుడు ద్ానవేందుిుఁడు హ్ుతాశనుక ైవడి మండి పదెలో 
చను న ద్వర ంచు వేడుకలు సందడిగ్లప ననలపతేజుుఁడెై 
ఘనగదుఁ గేలుఁ బూని తిిజగదాయద్ాకృతిుఁ ద్ాల్లు వేలి్లెడిం 
జనియిె ర్సాతలంబునకుుఁ జండ భుజాబల దర్ప మే్ర్పడన్.  

3-632-వచనము 
చని జలమధాంబున. 

3-633-కంద పదాము 
ద్వవిజార  యిెదుర్ుఁ దగుఁ గన  
సవిర్ళ్ దంష్ాట ర భిరాము నమర్లలాముం 
గువలయభర్ణోద్ాధ మున్ 
సవనమయసతబారోము జలదశ్ాామున్.  

3-634-వచనము 
అయావసర్ంబున సూకరాకార్ుం డెైన హ్ర యు. 

3-635-కంద పదాము 
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వనజ ర్ుచిసనిిభము లగు 
తన లోచనయుగళ్ దీ్ప్రత  దనర్ుఁ దద్ాలో 
కనముల దనుజాధ్ీశుని 
తనుకాంతి హ్ర ంపుఁజేసెుఁ దత్క్షణమాతని్.  

3-636-వచనము 
మఱియు నయాాద్వవరాహ్ం బవార్ాశ్ౌర్ాంబున మాఱులేని విహార్ంబున 
జర యించు నటిటయిెడ. 

3-637-సీస పదాము 
తుదమొదళ్ుకుుఁ జికిక దునిసర పాఱుఁగ మోర్ుఁ;  
 గులశ్ లైములుఁ జిముెుఁ గ్ంత దడవు  
బహిాెండభాండంబు పగ ల్ల చిలుి లువోవుఁ;  
 గ్ముెలుఁ ద్ాటించుుఁ గ్ంతద డవు 
జలధు లేడును బంకసంకులం బెై యింక;  
 ఖ్ుర్ముల మటాట డుుఁ గ్ంత దడవు 
నుడురాజు సూర్ుాుఁడు నొకక మూలకుుఁ బో వుఁ;  
 గుఱుచ వాలము ద్వపిుపుఁ గ్ంత దడవు 

3-637.1-తటేగతీి 

గునియుుఁ గుప్రపంచి లంఘి్ంచుుఁ గ్పపర ంచు 
న గయు ధర్ుఁ దవిుి బొ ఱియుఁగా నేపురేగ  
ద్ానవేందుిని గుండెలు దలిడిలిుఁ 
బంద్వ మ్మలిన ర్ణపర పంథవ యగుచు.  



490 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-638-వచనము 
మఱియును. 

3-639-కంద పదాము 
కనుుఁగవ నిపుపలు రాలుఁగ 
సునిశిత దంష్ాట ర గ ీయుత వసుంధర్ుుఁ డగుచున్ 
తన క దురేతేర్ుఁగ నీ 
వనచర్ మే్రీతి నిపుడు వనచర్ మయిెాన్.  

3-640-కంద పదాము 
అని యాశుర్ా భయంబులు 
దన మనమునుఁ దొ్ంగ ల్లంపుఁ దనుజాధ్వపుుఁ డి 
టినియిెన్ భీకర్సూకర్ 
తనువొంద్వ చర ంచు దనుజ దరాపవహ్ుతోన్  

3-641-కంద పదాము 
" ఘనసూకర్! మూఢాతెక!  
వనర్ుహ్సంభూత దతత  వర్ద్ానమునం 
గనిన ర్సాతలగత భువి 
యనయంబును నా యధ్ీనమ్మై వర తంచున్.  

3-642-కంద పదాము 
గ్నకొని నీ వీ ధర్ణిం 
గ్నిపో కుము విడుము కాక కొని యేిుఁగ దవేుఁ 
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గ్నియిెద నీ పాిణముుఁ గ  ై
కొను మిద్ె నా మాట నలముగ్నవేమిటికిన్.  

3-643-కంద పదాము 
మాయావి వగుచు నిపుపడు 
వాయక యిా పుడమిుఁ జఞర్భావంబున నీ 
వీ యిెడుఁ గ్ని పో జూతువ   
యాయతభుజబలముచేత నడపక? యనుచున్.  

3-644-సీస పదాము 
అవిర్ళ్ యోగమాయాబలంబునుఁ జేసర;  
 యలప పౌర్ుషమున నలర్ు నినుి 
నర థ సంసాథ ప్రంచి యసెతుసహ్ృదాృతా;  
 కులుల క లిను మోద మొలయుఁ జేయుఁ 
జ లువేద్వ మద్ద్ాశ్రర్ుణ ుఁడ వగు నినుిుఁ;  
 గనుుఁగ్ని దే్వతాగణము ల లి 
నిర్ూెలు ల ై చాల న ఱి నశించెద" ర్ని;  
 విని యజఞపో తిియిెై వ లయుచుని 

3-644.1-తటేగతీి 

హ్ర  సరోజాత భవ ముఖ్ామర్ుల క లి 
వచుు దుర్వసథ కాతెలో వంత నొంద్వ 
నిశిత దంష్ తా్గలీసరతమ్మై న గడు ధర్ణ ి
ద్ేవితో నొప్ెప నా వాసుద్ేవుుఁ డంత.  
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3-645-కంద పదాము 
సుర్ర పు వాకాాంకుశముల 
గుర్ు కుప్రతసాింతు డగుచుుఁ గ్మరార  వసుం 
ధర్తోడ భీతినొంద్వన 
కర్ణిం గల కర కులేందుి కర్ణిం బెలుచన్.  

3-646-తేటగతీి 

నిశిత సరత దంత రోచులు నింగ ుఁ బర్ిుఁ 
గంధ్వ వ డల్ల భయంకరాకార్ ల్మల 
నర్ుగు భీషణ మఖ్వరాహావతార్ 
మొనర్ుఁ ద్ాల్లున పదెలోచనుని వ నుక.  

3-647-కంద పదాము 
కర  వ నుక దగులు నకమీు 
కర్ణిం జని దైె్తావిభుుఁడు గద్వసర యిట లనున్ 
దుర త పయోనిధ్వ తర కిన్ 
గ ర కిన్ ఖ్ుర్దళిత మే్ర్ుగ ర కిన్ హ్ర కిన్.  

3-648-కంద పదాము 
" నిందకు రోయక లజాం 
జ ందక వంచనను ర్ణముసేసర జయంబుం 
బొ ంద్దె నని తలుఁచుచు నిట  
పందగతిం బాఱు బంట పంతమ్మ నీకున్." 
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3-649-వచనము 
అని యాక్ేప్రంచినం బుండరీకాక్షుండు గోపో ద్ీధప్రత మానసుం డెై. 

3-650-కంద పదాము 
తోయములమీుఁద భూమిన 
నాయాసత నిల్లప ద్ానికాధ్ార్ముగాుఁ 
ద్యయజనాభుుఁడు దన బల 
మాయతమతిుఁ బెటెట  సుర్లు హ్రి్ము వొందన్.  

3-651-తేటగతీి 

కుసుమములుఁ వృషరట  బో ర్నుఁ గుర స ెనంత 
విభవ మొపాపర్ దే్వదుందుభులు మొర్సెుఁ 
గడుఁక వీతెంచె గంధర్ిగాన ర్వము 
నంద్వతము లయిెా నపసరోనర్తనములు.  

3-652-వచనము 
అయావసర్ంబున నయాజఞవరాహ్మూర తధర్ుం డెైన కమలలోచనుండు కనక 
కుండల గేయూర్ గ ైువేయ గటకాంగుళీయక భూషణ రోచులు నింగ పర్ి 
సమర్సనిదుధ ం డెై. 

3-653-చంపకమాల 

ఘనగదుఁ గేలుఁబూని మణికాంచన నవా విచితవిర్ెమిం 
ప నర్గుఁ ద్ాల్లు ద్ానవ నియుకత దుర్ుకత నిశ్ాతబాణముల్ 
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దన ఘనమర్ెముల్ కలుఁప ద్ానవహ్ంత నితాంతశ్ౌుఁర్ుాుఁ డైె 
కనలుచు వచుు నదానుజుుఁ గనొ్ ని రోషవిభీషణాకృతిన్.  

3-654-వచనము 
ఒప్రప నగుచు నిటినియిె. 

3-655-మతేతభ వికీీడతిము 
" వినరా; యోర ! యమంగళాచర్ణ! యుదిృతితన్ ననున్ నీ మద్వ 
నినయంబున్ వనగోచర్ం బగు మృగం బంచుం దలం తౌర్! నే 
న నయన్ వనామృగంబ య్దు బల్ల యిెై యేితెంచు నీ బో ుఁటి యిా 
శునకశ్ేణీి వధ్వంతు నేుఁ డని మొనన్ సో ుఁకోర ు వర తంచినన్.  

3-656-కంద పదాము 
బల్లమి గలద్ేని నాతోుఁ 
గలనను న ద్వర ంచి పో ర్ుఁగడుఁగుము నీ కో 
ర్ుకలు నేుఁడు ద్ీర్ుత  నూర్క 
తలపోయ వికతథనంబు దగదు దురాతాె!  

3-657-చంపకమాల 

విను మద్వగాక సంగర్వివేకవిశ్ార్దు ల ైన యటిట  స 
జానములు మృతుాపాశములుఁ జాల నిబదుధ లు నయుా నీ వల న్ 
గ్నకొని యాతె సంసుత తులకున్ ముదమంద్వర  యిేల యిా విక 
తథనములు బంట పంతముల  ద్ెైతాకులాధమ! యిెనిి చూడగన్.  

3-658-మతేతభ వికీీడతిము 
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ధృతిుఁ బాతాళ్ము నందు నీ వన డి సంద్ీపోత గనీిక్ేపమే్ 
నతి దర్పంబునుఁ గ్ందుుఁ జూడు మిద్ె ద్ేవారాతి! నన ిన ిద్ౌ 
గతలజాుం డన ద్ాుఁగ  యుండి ర్ణముం గావింతు యుషెద్ద్ా 
వితతద్ాివితుుఁ డని నన ిదుర్ుమా వేద్ీర్ుత  నీ కోర కల్.  

3-659-ఉతపలమాల 

ఎనిుఁ బద్ాతియూధముల క లి విభుండవు పో ట బంటవ ై 
ననుి ర్ణోర ి నేుఁ డెద్వర నన్ భవద్ీయ బలంబు నాయువున్ 
మినిక కొందుుఁ జూడు మిద్వ మే్ర్గ మే్ద్వని వీతద్ెైతామ్మై 
వన ి కు న కకుఁ జేసెద నవార్ాపరాకమీ వికమీంబునన్.  

3-660-చంపకమాల 

నను న దుర్ంగుఁ జాల్లన ఘనం బగు శ్ౌర్ాము ధ్ెైర్ామున్ బలం 
బును గలవేని నిలుి ర్ణభూమిని నీ హితుల ైన వార కిం 
గనుుఁగవ బాషపపూర్ములు గమీెుఁగ మానపుఁగనోపుద్ేనిుఁ జ 
యానుఁ జనుఁబొ ముె ద్ానవకులాధమ! యూర్క ర్జాులేటికిన్.  

3-661-కంద పదాము 
నను నిట సంసాథ ప్రంచెద 
నని పల్లకితి వంతవాుఁడవౌదువు నీకున్ 
న నర ైన చుటటములుఁ బొ డ 
గని రా యిద్ె యముని పుర కిుఁ గాపుర్ మర్ుగన్." 

3-662-మతేతభ వికీీడతిము 
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అని యిబాంగ  సరోర్ుహాక్షుుఁడు హిర్ణాాక్షున్ విడంబించి ప 
ల్లకన హాసో కుత ల కుల్లక రోషమదసంఘ్మభూతచేతసుకుఁ డెై 
కనుుఁ గేవీన్ మిడుుఁగుర్ుి  సాలుఁ బొ డమంగాుఁ గ నకమ్మైుఁ ద్య ుఁకుఁ ద్ొి  
కికన కృష్ోణ ర్గరాజు మాడిక మద్వలోుఁ గీడాపట  వాటిలిుఁగన్.  

3-663-కంద పదాము 
చల్లతేంద్వయిుుఁడెై నిటూట  
ర్ుపలు నిగడించుచును బొ మలు ముడుపడ రోష్ా 
కులమానసుుఁడె ైగదుఁగ్ని 
జలజాక్షున క దుర్ు నడచె సాహ్సమొపపన్.  

3-664-వచనము 
అతతఱి హిర్ణాాక్షుం డతి భయంకరాకార్ుం డెై. 

3-665-మతేతభ వికీీడతిము 
గద సార ంచి మద్ాసురేందుిుఁడు సమగకీోీధుుఁడెై మాధవుం 
గుద్వయన్ వేసిరన వేటి  గ ైకొనక ర్క్ోహ్ంత శ్ౌరోానితిన్ 
గదుఁ గేలన్ ధర యించి ద్ానిుఁ దునుకల్ కావించినం ద్ెైతుాుఁ డు 
నెదుుఁడెై యొండు గదన్ ర్మావిభుని భీమపకిియీన్ వేిసరనన్.  

3-666-చంపకమాల 

అద్వ దనుుఁ ద్ాకకుండ దనుజార  గద్ార్ణకోవిదకిీయా 
సపద కర్లాఘవకమీముుఁ బెైకొని చూప్ర విరోధ్వ ప్ేర్ుర్ం 
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బదర్ుఁగ వేయి వాుఁడు వివశ్ాకులభావము నొంద్వ యంతలో 
మద్వుఁ ద్ెల్లవొంద్వ వేసిె ర పుమానవిమరా్ను నా జనారా్నున్.  

3-667-వచనము 
ఇట ి  దలపడి; యనోానా జయకాంక్షల నితరేతర్ తుంగతర్ంగ తాడితంబు లగు 
దక్ిణోతతర్ సముదంిబుల ర్దంిబునుఁ బర్సపర్ శుండాదండ ఘటిటత మద్ాంధ 
గంధసరంధుర్ యుగంబు చందంబున రోషభీషణాటోపంబులం దలపడు 
బెబుబలుల గబుబన నతి దరాపతిరేకంబున న ద్వర ు ఱంక లు వ ైచు 
మదవృషభంబుల ర్భసంబున నసహ్ాసరంహ్పరాకీమంబున వికమీించి పో ర్ున డ; 
హిర్ణాాక్షుండు సవామండల భమిణంబునం బర వేషరటంచినం బుండరీకాక్షుండు 
దక్ిణ మండల భిమణంబునం ద్వర గ  విపక్షవక్షం బశనిసంకాశం బగు గద్ా 
దండంబునం బగ ల్లున; వాడు ద్ెపపఱి తెల్లవొంద్వ లేచి; దనుజ పర పంథవ ఫాలంబు 
నొప్రపంచె; నపుప డమే్ెటి వీర్ులు శ్లణితసరకాత ంగు ల ై పుషరపతాశ్లకంబులం 
బుర్ుడించుచుం బాయుచు డాయుచు వేయిుచు రోయుచు నొండొర్ుల 
ర్ుధ్వర్ంబు లాఘాొణించుచుుఁ ద్వర్సాకర్ పర హ్సో కుత ల నిచుుచుుఁ బో ర్ు 
సమయంబున; నమెహాబలుల సమర్ంబుుఁ జూచువేడకుఁ బదెసంభవుండు 
నిఖిల మునీంద ిసరదా సాధా ద్ేవ గణంబులతోడుఁ జనుద్ెంచి; ధర తీి నిమితతంబున 
నసుర్వర్ునితోడం బో ర్ు యజఞవరాహ్ున కిటినియిె. 

3-34-బిహ్ెసతవంబు 

3-668-ఉతపలమాల 

" అంచిత ద్వవామూర త! పర్మాతెక! యిా కలుష్ాతుెుఁ డెైన న 
కతంచర్ుుఁ డసెద్ీయ వర్గర్ిమునన్ భువనంబు ల లిుఁ గా 
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ర ంచు మద్వంచి యిటిట  విపరీతచర తుినిుఁ దుింప కిట ి ప్ే 
క్ించుటగాదు వీని బల్లసేయు వసుంధర్కున్ శుభంబగున్.  

3-669-కంద పదాము 
బాలుుఁడు గర్మున నుగ ీ
వాాళ్ము ధర యించి యాడు వడుపున ర్క్షః 
పాలునిుఁ దుింపక యూర్క 
పాలార్ుుట నీతియిే శుభపది! యింకన్.  

3-670-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-671-మతేతభ వికీీడతిము 
అనఘా! యిా యభిజినుెహ్ూర్తమున ద్ేవారాతి మర ాంపవే 
ననయంబున్ మఱి ద్ెైతావేళ్ యగు సంధ్ాాకాల మే్తెంచినన్ 
ఘనమాయాబలశ్ాల్ల యైెిన దనుజున్ ఖ్ండింపుఁగా రాదు గా 
వున నీవేళ్న తుింపు సజానహితపోి ద్య ాగర్కుత ండవ ై." 

3-672-కంద పదాము 
అని సర్సరజగుఁర్ుాడు ప 
ల్లకనవచనము లర థ విని నిల్లంపులు గుంపుల్ 
కొనిచూడ ససరెతానన 
వనజముసెలువొంద నసుర్వర్ు కభిముఖ్ుుఁడెై.  

3-673-తేటగతీి 
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పుండరీకాక్షుుఁ డయుాను భూర రోష 
నిర్తిుఁ దర్ుణార్ుణాంభోజనేతుిుఁ డగుచు 
ఘనగద్ాదండ మ్మతిత  రాక్షసుని హ్నువు 
నుగగీతి మొతెత  వాుఁడును నోపర ంచ.ె  

3-674-కంద పదాము 
పర్ువడి ద్వతిసుతుుఁ డతి భీ 
కర్గదుఁ జేబూని చితగితులను బద్యె 
దర్ుుఁ డాసర చేతిగద సా 
గర్మునుఁ బడ నడిచె బాహ్ుగర్ిమ్మలర్పన్.  

3-675-వచనము 
అంత. 

3-676-తేటగతీి 

హ్ర  నిరాయుధుుఁడెైన సురార  సమర్ 
ధర్ె మాతెను దలుఁచి యుదధంబుుఁ దకిక 
నిల్లచి చూచుచునుండెను నింగ  నమర్ 
వర్ుల హాహా ర్వంబుల భర త మయిెా.  

3-677-కంద పదాము 
సర్సరజనేతుిుఁడు దనుజే 
శిర్ు సంగర్ధర్ెమునకు సమధ్వకశ్ౌర్ా 
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సుుర్ణకుుఁ దన చితతంబున 
గర్మాశుర్ాంబు నొంద్వ కడుఁకదల్లర్పన్.  

3-678-మతేతభ వికీీడతిము 
కుతలోదధర్త మనంబునం దలుఁచె ర్క్ోరాడిధ్ార్థంబుగా 
ద్వతిసంతానకులాటవీమహితసంద్ీపతపభిా శుకీమున్ 
సతతోదాజాయశబాసనుెఖ్ర్భాసిచేకమీున్ సంతతా 
శితీనిర్ికమీుుఁ బాల్లతపకిటధ్ాతీిచకమీుం జకీమున్.  

3-679-వచనము 
అద్వయునుం, బచిండమారాత ండమండలపభిాపటల చట ల విద్య ాత మానంబును, 
పట నటజాా వల్లకాపాసత  సమసత  కుప్రతారాతి బలాఖ్ర్ి దురాిర్ 
బాహాగరాింధకార్ంబును, యసహ్ా కహ్కహ్ నినద్ాధరీకృత సాగర్ఘోషంబును, 
సకల ద్ేవతాగణ జేగీయమానంబును, ననంత తేజఞవిరాజితంబును, నిజ 
పభిాపటలపూర త బహిాెండకటాహ్ంబును న ై; ర్యంబునం జనుద్ెంచి దనుజార  
దక్ిణ కర్సరోజంబు నలంకర ంచిన నా శుభాంగుండు ర్థాంగపాణియిెై ద్వవంబున 
నమర్ గణంబులు జయజయశబాంబులు పలుక నసుర్విభున క దుర్ుగా 
నడచిన. 

3-680-కంద పదాము 
ప డగని దనుజుుఁడు ప్ెదవులు 
దడుపుచుుఁ బొ ల్లవోని బంట తనమున బీర్ం 
బుడుగక భీషణగదుఁ గ్ని 
యడిచెన్ మఖ్మయవరాహ్ు నమితోతాసహ్ున్.  
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3-681-కంద పదాము 
తిిదశ్ార  దనుి వేసిరన 
గదుఁ బదమునుఁ బో వదనిి కమలాక్షుుఁడు ప్ెం 
ప దవగ మనమున మోదము 
గదుర్గ లేనగవు వదనకమలము బొ దువన్.  

3-682-వచనము 
ఇవిిధంబున గదుఁ బో వందనిి యసుర్విభునితో నిటినియిె. 

3-683-చంపకమాల 

" ఘనగదుఁ గేలుఁబూని భుజగర్ిమ్మలర్పుఁగ ననుి సంగరా 
వని న ద్వర ంతు; రార్; యనివార్ణ ద్ెైతాకులేశిరాధమా!"  
యనవుడు వాుఁడు నుబిబ గద నంబుజనాభుని వేసిె; వేసిరనన్ 
దనుజవిభేద్వ పటిటకొన ుఁ ద్ార్గుక్షాుఁ డహమందుినిుఁ బట ట క ైవడిన్.  

3-684-కంద పదాము 
ద్వతిజుుఁడు దన బల మపతిి 
హ్తతేజుం డగు సరోర్ుహాక్షుని శ్ౌరోా 
నితిమీుఁద బెటటకుండుట 
మతి న ఱిుఁగ యుుఁ బెనుఁగ  దుర్భిమానముప్ేర ెన్.  

3-685-వచనము 
అంత. 

3-686-సీస పదాము 
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కాలానలజిలజాా వలావిలోల క;  
 రాళ్మ్మై పె్ంప ందు శూల మంద్వ 
సుర్వ ైర  యజఞసూకర్ర్ూపధర్ుుఁ డెైన;  
 వనజనాభునిమీుఁద వ ైవ నద్వయు 
సద్విజఞతతముమీుఁదుఁ జపలత గావించు;  
 నభిచార్కర్ెంబు నటి బెండు 
పడి పఱితేుఁ గని పద్యెదర్ుడు ద్ానిుఁ;  
 జకధీ్ారాహ్తిుఁ జండవిక ీ

3-686.1-తటేగతీి 

మమున నడమన వడి దుించె నమర్భర్త 
మహిత దంభోళిచే గర్ుతెంతు పక్ష 
మతిర్యంబునుఁ దుించినగతిుఁ జ లంగ  
సుర్లు మోద్వంప నసుర్ులు స ంపు డింప.  

3-687-వచనము 
అయావసర్ంబున నయాసుర్ుడు దన శూలంబు చకంీబుచేత నిహ్తం బగుటం 
గని. 

3-688-కంద పదాము 
ద్వతిజుుఁడు రోష్ో దధతుుఁడెై 
యతి నిషుట ర్ ముషరట ుఁ బొ డిచె హ్ర  నా లోకో 
నితుుఁ డొప్ెపుఁ గుసుమమాలా 
హ్తి ద్వగ్జరాజుుఁ బో ల  నతి దర పతు డైె.  
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3-689-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర మీుఁదన్ ద్వతిసంభవుండు ఘనమాయాకోట ి  పుటిటంచినన్ 
ధర్ణీచకమీు భూర  పాంసుపటలధ్ాింతంబునం గప్ెప భీ 
కర్ పాష్ాణ పురీష మూత ిఘనదుర్్ంధ్ాసరథ  ర్కాత వళ్ళల్ 
గుర సెన్ మే్ఘము లభవిీథవని మహాక్ోభకియీాలోలమ్మై.  

3-690-వచనము 
మఱియును. 

3-691-చంపకమాల 

తవిల్ల విముకతకేశపర ధ్ానము లుగకీరాళ్దంత తా 
లువులును ర్కతలోచనములుం గల భూత ప్రశ్ాచ ఢాకినీ 
నివహ్ము లంతర క్షమున నిల్లు నిజాయుధపాణుల ై మహా 
ర్వముగ యక్ష ద్ెైతా చతుర్ంగ బలంబులుఁ గూడి తోచినన్.  

3-692-వచనము 
అంత. 

3-693-కంద పదాము 
తిిసవనపాదుం డగు నా 
బిసర్ుహ్నేతుిండు లోకభీకర్ మగు నా 
యసురాధ్వపు మాయావిని 
ర్సనకర్ం బెైన శసత రరాజముుఁ బనిచెన్.  

3-694-కంద పదాము 
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ఆ చకభీానుద్ీప్రత  ధ 
రాచకమీునందు నిండిర్యముననమాె 
యాచకమీునడుఁగ ంచెను 
నీచకమీుుఁడెైన యామినీచర్ు న దుర్న్ 

3-695-వచనము 
అంత నికకడ. 

3-696-కంద పదాము 
ద్వతి దన విభువాకాంబుల 
గతిదపపద యనుచుుఁ దలుఁపుఁగాుఁ జనుిల శ్ల 
ణితధ్ార్ లగల్లక  ర్క్షః 
పతి యగు కనకాక్షుపతనభావము ద్య ుఁపన్.  

3-697-వచనము 
అయావసర్ంబున, నసుర్విభుండు దనచేసరన మాయాశతంబులు 
గృతఘుినకుం గావించిన యుపకార్ంబులుం బో ల  హ్ర మీుఁదుఁ బనిసేయక 
విఫలంబు లయినం; బొ ల్లవోవని బంట తనంబునుఁ బుండరీకాక్షుుఁ జేర్ం 
జనుద్ెంచి బాహ్ుయుగళ్ంబు సాుఁచి పూుఁచి ప డచి ర్క్ోవ ైర  వక్షంబుుఁ బీడించిన; 
నయాధ్యక్షజుండు దప్రపంచుకొని తలంగ నం జ లంగ  ద్ెైతుాండు నిషుట ర్ం బగు 
ముషరటం బొ డచిన; నసురాంతకుండు మిసరమింతుడు గాక రోషభీషణాకారాంబున 
వాసవుండు వృతాసుర్ుం ద్ెగటార ున చందంబున వజిివజసినిిభం బగు 
నటచేతం గఱకు టసుర్కటితటంబుుఁ జట లగతి వేసిరన నా హిర్ణాాక్షుండు 
ద్వర ార్ంద్వర గ  యుదసతలోచనుండెై సో ల్ల; యిెటటకేలకు న దుర్ నిలువంబడె; నంత. 
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3-35-హరి్ణాాక్షవధ 

3-698-కంద పదాము 
ద్వటచెడి లోుఁబడె ద్ెైతుాుఁడు 
సటకిిన్ దంష్ాట ర విభిని శతుి మహ్ో ర్ 
సతటకిిన్ ఖ్ర్ఖ్ుర్పుటికిం 
గటతిటహ్త కమలజాండఘటికిం గ టికిన్.  

3-699-వచనము 
ఇట ి  లోుఁబడిన. 

3-700-మతేతభ వికీీడతిము 
ద్వవి నింద్ాిదులు సంతసరంప హ్ర  మొతెత ం గర్ణమూలంబునం 
బవిసంకాశకఠోర్హ్సతమున శుంభలి్మలమ్మై ద్ాన ద్ా 
నవలోకేశుుఁడు ర్కతనేతుిుఁ డగుచున్ ద్ెైనాంబు వాటిలిగా 
భువిమీుఁదంబడి సో ల  మార్ుతహ్తోనూెలావనీజాకృతిన్.  

3-701-కంద పదాము 
బుడబుడ న తుత ర్ు గకీుకచు 
వ డర్ూపముద్ాల్లు గుీడుి  వ ల్లకుఱుక నిలం 
బడ ిపండుి  గీట కొనుచును 
విడిచెం బాిణములు ద్ెైతావీర్ుం డంతన్.  

3-702-తేటగతీి 
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పడిన దనుజేశిర్ునిుఁ జూచి పదెసంభ 
వాద్వ ద్వవిజులు వ ఱగంద్వ రాతె లందు 
నితుఁడు వొందుట యిెటలి కో యిా యవసథ 
నని తలంచుచు మఱియు నిటినిర  వర్ుస.  

3-703-మతేతభ వికీీడతిము 
వర్యోగీందుిలు యోగమార్్ముల న వాినిన్ మనోవీథవ సు 
సరథర్తన్ ల్లంగశరీర్భంగమునక ై చింతింతు రా పంకజఞ 
దర్ు పాణాాహ్తిుఁ దనుెఖ్ాంబుర్ుహ్మున్ దర శంచుచుం జచెు దు 
ర్ార తోతతంసుుఁని దైె్తా వలిభుని సౌభాగాంబు ద్ా న టిటద్య .  

3-704-చంపకమాల 

సమమతి వీర్ు దైె్తాకులశ్ాసను పార షదుల్ మునీంద ిశ్ా 
పమున నికృషటజనెమునుఁ బెైకొని పుటిటయు నేుఁడు విషుణ చే 
సమయుటుఁ జేసర మీుఁదనగు జనెమునన్ జలజాక్షు నితా వా 
సమున వసరంతు ర నిటికిుఁ జావును బుట ట వు లేవు వీర కిన్.  

3-705-కంద పదాము 
అని వ ఱగు నొంద్వ తిిసవన 
తను వొంద్వన యటిట  వికచతామర్సాక్షు 
నినిమిష ముని యోగ జనా 
వనదక్షున్ దనుజకర్టివర్హ్ర్ాక్షున్.  
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3-36-ద్వేతలు శ్రీహ్ర నినుతించుట 

3-706-వచనము 
కనుంగ్ని. 

3-707-చంపకమాల 

" వనజదళాక్ష! యిా జగతి వార్ల మర్ెము ల్మ వ ఱింగ  యిా 
సునుఁ బగబట ట  నీ ద్వవిజసూదనుుఁ జంప్రతి గాన యింక శ్ల 
భన మగు" నంచు హ్సతములు ఫాలములం గద్వయించి యందఱున్ 
వినమితుల ై నుతించిర  వివేకవిశ్ాలునిుఁ బుణాశ్రలునిన్.  

3-37-వర్హావతార్ విసరా్నంబు 

3-708-వచనము 
అంత. 

3-709-చంపకమాల 

సవనవరాహ్మూర త సుర్శ్ాతవిుుఁ దుించిన మీుఁద భార్తీ 
ధవ ముఖ్ ద్ేవతాముని కదంబము దనుి నుతించు నటిట  సం 
సతవమున కాతెలోనుఁ బమిదంబునుుఁ బొ ంద్వ సమగ ీమంగళో 
తసవము దల్లర్ప నందఱుఁ బిసాదవిలోకన మొపపుఁ జూచుచున్.  

3-710-చంపకమాల 

అర గ  వికుంఠధ్ామమున కమెహితోతసవసూచకంబుగా 
మొర్సె సుపర్ిదుందుభు లమోఘముల ై ధర్ణీతలంబునం 
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గుర సెుఁ బసిూనవృషరట  శిఖికుండము ల ల ి డుఁ ద్ేజర ల ి  భా 
సకర్శశిమండలంబులు నిజదుాతితో వ లుగ్ంద్ె నతతఱిన్." 

3-711-కంద పదాము 
అని యిా పుణాచర తమిు 
వనర్ుహ్సంభవుుఁడు తిిద్వవవాసులకుం జ  
ప్రపన యద్వ మ్మైతేయిుుఁడు విదు 
ర్ున క ఱిుఁగ ంచిన విధంబు ర్ూఢము గాుఁగన్.  

3-712-కంద పదాము 
శుకయోగ  పరీక్ితుత న 
కకుటిలమతి న ఱుుఁగుఁ జ ప్ెప" నని సూతుుఁడు శ్ౌ 
నక ముఖ్ుాల ైన మునివర్ు 
లకుుఁ ద్ెల్లయగుఁ జ ప్ెప మఱియు లాలనమొపపన్.  

3-713-వచనము 
ఇవిిధంబున మ్మైతేయిుండు సెప్రపనవిని విదుర్ుండు సంతసరల ి  నని. 

3-714-కంద పదాము 
అనఘంబగు నీ చర తము 
వినినుఁ బఠ ంచిన లభించు విశీుతకీర్ుత ల్ 
వనజఞదర్ుపదభకితయు 
మునుకొని యిహ్పర్ సుసౌఖ్ాములు జనములకున్.  

3-715-వచనము 
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అని చెప్రప; వ ండియు సూతుండు మహ్ర్ుి ల కిటినియిె "అట ి  పరీక్ినిరేందుిుఁడు 
శుకయోగీందుిం గనుంగ్ని "మునీంద్ాి! హిర్ణాాక్ష వధ్ానంతర్ంబున వసుంధర్ 
సమసరథతిం బొ ంద్వన విధంబును; సాియంభువమనువుుఁ బుటిటంచిన 
యనంతర్ంబున విర ంచి ద్వర్ాగాా తి జంతుసృషరట  నిమితతంబు ల ైన మార్్ంబు ల నిి 
సృజించె; మహాభాగవతోతతముం డయిన విదుర్ుండు గృషుణ న కపకార్ంబులు 
దలంచిన పాపవర్తను లగు ధృతరాషట రపుతుిలం బాసర జనకుం డగు 
కృషణద్ెైిపాయనునకు సముం డగుచుుఁ దన మనోవాకాకయకర్ెంబులు 
గృషుణ నంద చేర ు భాగవతజనోపాసకుండెై పుణాతీర్థసేవాసమాలబా యశ్ల 
విగతకలెషుం డగుచు మ్మైతేియ మహాముని నేమి పశిింబు లడిగ ; నవి యిెలిం 
ద్ెల్లయ నానతి" మెనిన రాజేందుినకు శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 

3-716-సీస పదాము 
" విమలాతుెుఁ డెైన యవిిదుర్ుండు మ్మైతేయి;  
 మునివర్ుుఁ జూచి యిటినియిెుఁ బిీతిుఁ 
 జతురాతె సకలపజిాపతి యిెైనటిట;  
 జలజగర్ుాుఁడు పజిాసర్్ మందు 
మును పజిాపతులను బుటిటంచి వ ండియు;  
 జితత  మం ద్ేమి సృజింపుఁ దలుఁచ;ె  
మును సృజించిన యటిట మును లమెరీచాదుా;  
 లబాజు నాదే్శ మాతెనిల్లప్ర 

3-716.1-తటేగతీి 
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యర థ న ట ి  సృజించిర  యఖిలజగము 
మ్మఱసర మఱి వార్ు భారాాసమే్తు లగుచు 
నేమి సృజియించి; ర్ద్వగాక కామినులను 
బాసర యిేమి సృజించి; రా భదయిశులు.  

3-717-కంద పదాము 
అందఱుుఁ దమలో న ైకాముుఁ 
జ ంద్వనచ  ోనేమి దగ సృజించిర ; కర్ుణా 
కందళితహ్ృదయ! యినిియుుఁ 
బొ ందుగ న ఱిగ ంపు మయా బుధనుత! నాకున్." 

3-38-ద్వేమనుష్ాాదుల సృషరట  

3-718-సీస పదాము 
అనిన మునీందుిుఁ డిటినియిె " జీవాదృషట ;  
 పర్ుుఁడు మాయాయుకత పుర్ుషవర్ుుఁడుుఁ 
గాలాతెకుుఁడు నను కార్ణంబున నిర ి;  
 కార్ుుఁ డైెనటిట  జగనిివాసుుఁ 
డాద్వ జాతక్ోభుుఁ డయిెా నమే్ెటి వ;  
 లనను గుణతయింబును జనించె 
నా గుణతయిము నం దయిెా మహ్తతతత వ;  
 మద్వ ర్జఞగుణహేతువ ైన ద్ాని 

3-718.1-తటేగతీి 
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యం దహ్ంకార్ మొగ ుఁ ద్వగిుణాతెకమునుఁ 
బొ డమ్మ మఱి ద్ానివలనుఁ బభిూత మయిెా 
బంచతనాెత ిలందు సంభవము నొంద్ె 
భూతపంచక మీ సృషరటహేతు వగుచు.  

3-719-వచనము 
అవియును దమలోనుఁ బతిేాకంబ భువననిరాెణకర్ెంబునకు సమర్థంబులు గాక 
యనిిటి సంఘాతంబునుఁ బాంచభరతికం బెైన హిర్ణెయాండంబు సృజియించె; 
అద్వయును జలాంతర్ిర తయిెై వృద్వధ ుఁ బొ ందుచుండె; అంత. 

3-720-సీస పదాము 
నారాయణాఖ్ా నునితి నొపుప బహి్ెంబు;  
 సాహ్స ిద్వవావరి్ంబులోల్ల 
వసరయించి యుండె నా వాసుద్ేవుని నాభి;  
 యందు సహ్స ిసూర్ాపది్ీప్రత ుఁ 
దనర్ుచు సకలజీవనికాయ యుత మగు;  
 పంకజాతంబు సంభవము నొంద్ెుఁ 
బర్ుఁగంగ నందులో భగవదధ్వషరటతుం;  
 డెై సిరాటటగు చతురాననుండు 

3-720.1-తటేగతీి 

జనన మొంద్ెను దతపదెసంభవుండు 
నామర్ూపగుణాద్వ సంజాఞ సమే్తుుఁ 
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డగుచు నిరాెణ మొనర ంచె నఖిలజగము 
వనజజుండు నిజచాేయవలన మఱియు.  

3-721-సీస పదాము 
తామిసమిును నంధతామిసిమును దమ;  
 మును మోహ్మును మహామోహ్నంబు 
నను పంచమోహ్ర్ూపాతెకమ్మైన య;  
 విదాుఁబుటిటంచి యవేిళ్ుఁ దనకు 
నద్వ తమోమయ ద్ేహ్ మని ధ్ాత రోసర త;  
 తతనువు విసర ాంచె ధ్ాతృముకత 
ద్ేహ్ంబు సతత క్షుతత ృషణల కావాస;  
 మును రాతిిమయము నయిెాను దలంప 

3-721.1-తటేగతీి 

నందులో యక్ష ర్క్షసుస లన జనింప 
వార  కపుపడు క్షుతతృషల్ వఱలుఁ గ్ంద 
ఱ  ాచతుర్ుెఖ్ు భక్ింతు మనిర  కొంద 
ఱతని ర్క్ింతు మని తగవాడి ర్ంత.  

3-722-వచనము 
ఇట ి  పలుకుచు భక్ింతు మనువార్లయి ధ్ాత సనిిధ్వకిం జనిన; నతండు 
భయవిహ్ిలుండెై "యిేను మీ జనకుండను మీర్లు మతుపతుిలర్ు ననుి 
హింసరంపకుం" డనుచు "మా మా జక్షత ర్క్షత" యను శబాంబులు పలుకం 
దనిిమితతంబున వార్లకుం గమీంబున యక్ష ర్క్ో నామంబులు పకిటం బయిెా; 
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వ ండియుం బభిావిభాసరతం బెై న యొకక కాయంబు ధర ంచి సతతవగుణగర షుట లుం, 
పభిావంతులు నగు సుపర్ుిలం బమిుఖ్ులంగా సృజియించి; తత్రభామయ 
గాతవిిసరా్నంబుసేసరన; నద్వ యహ్ో ర్ూపంబెై ద్ేవతావళికి నాశయీం బయిెా; 
మఱియు జఘనంబు వలన నతి లోలుపుల ైన యసుర్ులం బుటిటంప వార్ 
లతికాముకు లగుటం జేసర; యయాజునిం జేర  మిథున కర్ెం బప్ేక్ించిన; 
విర ంచి నగుచు నిరి్జాు లయిన యసుర్ులు దన వ ంటదగులం; బఱచి పపినాిర త 
హ్ర్ుండును భకతజనానుర్ూప సందర్శనుండును న ైన నారాయణుం జేర  
తతాపదంబులకుం బణిమిలి్ల యిటినియిె. 

3-723-కంద పదాము 
" ర్క్ంిపుము ర్క్ింపు ము 
ప్ేక్ంిపక వినుత నిఖిల బృంద్ార్క! వి 
శిక్ేమంకర్! విను మిట  
దక్షత నీ యాజఞ నేను దలనిడి వర్ుసన్.  

3-724-తేటగతీి 

ఈ పజిాసృషరట కలపనం బే నొనర్ప 
నందుుఁ బాపాతుె ల ైన యిా యసుర్ు ల్లపుడు 
నను ర్మింపుఁగ డాయవచిునుఁ గలంగ  
యిటకు వచిుతి ననుుఁ గావు మిదాచర త!  

3-725-వచనము 
అద్వయునుం గాక; లోకంబువార్లకుం గేిశంబు లగనర ంపం గేిశంబునం బొ ంద్వన 
వార్ల కేిశంబు లపనయింపను నీవ కాక యితర్ులు గలరే?" యని 
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సుత తియించినుఁ బదెజు కార్పణాం బెఱుంగ నవధర ంచి వివికాత ధ్ాాతెదర్శనుం 
డగుచుుఁ "గమలసంభవ! భవద్యా ర్తనుతాాగంబు సేయు" మని యానతిచిున 
నతండు నటి చేసె అంత నద్వయును. 

3-726-సీస పదాము 
నవాకాంచనర్ణనెణినూపురారావ;  
 విలసరత పాద్ార్విందయుగళ్ 
కాంచీకలాపసంకల్లత దుకూలవ;  
 సత రసాపర్పుల్లన నితంబ బింబ 
రాజితానోానాకర్కశప్ీనకర కుంభ;  
 పృథుకుచభార్కంప్రత వలగి 
మద్వరార్సాసాిద మదవిఘూర ణత చార్ు;  
 సరత నవవికచరాజీవనయన 

3-726.1-తటేగతీి 

యపర్పక్ాషటమీ శశ్ాంకాభ నిటల 
మదవదల్లకులర్ుచిరోపమాన చికుర్ 
లల్లతచంపకకుసుమవిలాస నాస 
హాసల్మలావలోకన యబాపాణి.  

3-727-కంద పదాము 
అనుఁదగ  సంధ్ాార్ూపం 
బున లలనార్తి మపుడు పుటిటన ద్ానిం 
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గనుుఁగ్ని ద్ానవు లుపగూ 
హ్నమొగ ుఁ గావించి పల్లకి ర్ందఱు దమలోన్.  

3-728-కంద పదాము 
ఈ సౌకుమార్ా మీ వయ 
సీ సౌందర్ాకమీంబు నీ ధ్ెైర్ాంబు 
నీి సౌభాగావిశ్ేషము 
నే సతులకుుఁ గలదు చూడనిద్వ చిత ిమగున్.  

3-729-చంపకమాల 

అని వ ఱగంద్వ యదానుజు లందఱు నిటిని రీ తలోదర ం 
గని మన మంతనుండియును గాముకవృతిత ుఁ జర ంచుచుండగా 
మన యిెడ ద్ీని చితతమున మకుకవలేమికి నేమి హేతువో 
యని బహ్ుభంగులం బల్లకి యా పమిద్ాకృతియిెైన సంధాతోన్.  

3-730-వచనము 
ఇటినిర . 

3-731-కంద పదాము 
" ఓ కదళీసతంభోర్ువ!  
యేి కుల? మే్ జాడద్ాన? వ విర  సుత? వి 
టేి కాంతంబున నిచుట 
నే కార్ణమునుఁ జర ంచె? ద్ెఱిుఁగ ంపు తగన్.  

3-732-కంద పదాము 
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భవద్ీయ చార్ుర్ూప 
దవిిణలసతుపణాభూమిుఁ దగు మోహ్మునం 
దవిల్లన దుర్ాలులను మముుఁ 
గవయవు పుష్ాపసుత ర బాధ ఘనమయిెాుఁ గద్ే!" 

3-733-వచనము 
మఱియుుఁ దద్ీయ సౌందర్ాం బుగ్డింప నలవిగాక చింతించుచు. 

3-734-సీస పదాము 
గుర్ు కుచభార్ సంకుచితావలగింబు;  
 దనరార్ు నాకాశ తలము గాుఁగ 
లల్లత పలివపాణితలమునుఁ జ నొిందు;  
 చెండు పతతపతంగుండు గాుఁగ 
సలల్లత నీల ప్ేశల పృథు ధమిెలి;  
 బంధంబు ఘన తమఃపటల్ల గాుఁగ  
పవిిమలతర్ కాంత భావవిలోకన;  
 జాలంబు ద్ార్కాసమితి గాుఁగ 

3-734.1-తటేగతీి 

గడుఁగ  మ్మైపూుఁత సాంధారాగంబు గాుఁగుఁ 
నంగనాకృతి నొపుప సంధ్ాావధూటిుఁ 
గద్వసర మనముల మోహ్ంబు గడలుకొనుఁగ 
నసుర్ు లందఱు గూడి యిటినిర  మఱియు.  
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3-735-కంద పదాము 
" వ లయుఁగ బదెం బేక 
సథలముననే యొపుపుఁ గాని తితపదపదెం 
బిల బహ్ుగతుల ననేక 
సథలముల దనరార్ుుఁ గాద్ె తర్ుణాబాముఖీ!" 

3-736-కంద పదాము 
అని దనుజులు దమ మనముల 
ననురాగము లుపపతిలి నందఱు నా సం 
ధాను బటిటకొనిర  వనజా 
సను డపుపడు హ్ృదయ మందు సంతస మంద్ెన్.  

3-737-కంద పదాము 
సర్సరజభవుుఁ డయిెాడుఁ దన 
కర్మాఘాొణింప నపుడు గంధర్ుిలు, న 
పసర్సలుుఁ బుటిటర  ధ్ాతయుుఁ 
బర్ువడి నాతీెయ తనువుుఁ బాసరన నద్వయున్.  

3-738-వచనము 
చంద్వకిార్ూపం బెైన దద్ా్ తంిబు విశ్ాివసు పురోగము లగు గంధరాిపసరో 
గణంబులు గ ైకొనిర ; వ ండియుం గమలగర్ుాండు తంద్యినాెద 
జృంభికానిద్ాిర్ూపం బైెన శరీర్ంబు ద్ాల్లు; ప్రశ్ాచ గుహ్ాక సరదధ  భూత గణంబులం 
బుటిటంచిన; వార్లు ద్వగంబర్ులు ముకతకేశులు నయినం జూచి; ధ్ాత 
లోచనంబులు ముకుళించి తద్ా్ తంిబు విసరా్నంబు గావించిన నద్వ వార్లు 
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గ ైకొనిర ; వ ండియు నజుండు దనుి ననివంతునిగాుఁ జింతించి యదృశా ద్ేహ్ుం 
డగుచుం బితుి సాధా గణంబులం బుటిటంచిన; వార్లు దముెుఁ బుటిటంచిన 
యదృశా శరీర్ంబునకు గార్ాం బగు ద్ేవభాగంబు గ ైకొనినం దతాకర్ణంబునం 
బితుి సాధా గణంబుల నుద్ేాశించి శ్ాీదధంబుల హ్వాకవాంబు లాచర ంతుర్ు; 
మఱియును. 

3-739-సీస పదాము 
సజానసుత త! విను చతుర్తుఁ బంకజా;  
 సనుుఁడు ద్వరోధ్ానశకితవలన 
నర్ సరదధ  విబుధ కనిిర్లను బుటిటంచి;  
 తవిల్ల వార కిుఁ ద్వరోధ్ాననామ 
ధ్ేయమ్మై నటిట  యా ద్ేహ్ంబు నిచెును;  
 వ ండియు భార్తీవిభుుఁడు దనకుుఁ  
బతిిబింబ మగు శరరీ్మునుఁ గ నిర్ులుఁ గ ం;  
 పుర్ుషులుఁ బుటిటంపుఁ బూని వార్ు 

3-739.1-తటేగతీి 

ధ్ాతుి పతిిబింబ ద్ేహ్ముల్ ద్ాల్లు వర్ుస 
నిదాఱిదాఱు గలగూడి యింపులగదవ  
బహి్ెపర్మ్మైన గీతముల్ వాడుచుండి 
ర్ంతుఁ బంకజసంభవుుఁ డాతెలోన.  

3-740-కంద పదాము 
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తన సృషరట  వృద్వధలేమికిుఁ 
గనలుచు శయనించి చింతుఁ గర్ చర్ణాదుల్ 
గ్నకొని కదల్లంపుఁగ రా 
ల్లన రోమము లుగకీుండల్లవిజ మయిెాన్.  

3-741-కంద పదాము 
వనజజుుఁడు దనుిుఁ గృతకృ 
తుానిుఁగా భావించి యాతెుఁ దుషరటవహింపన్ 
మనమున నిఖిల జగతాప 
వను లగు మునులం ద్వలిోకవర్ుల సృజించెన్.  

3-742-సీస పదాము 
పుటిటంచి వార కిుఁ బుర్ుషర్ూపం బెైన;  
 తన ద్ేహ్ మిచిునుఁ దగ ల్ల వార్ు 
గనుుఁగ్ని మునుి పుటిటనవార ుఁ గూడి యా;  
 వనజసంభవున కటిినిర  " ద్ేవ!  
యఖిలజగతరరషట వ ైన నీ చేతుఁ గా;  
 వింపంగుఁబడిన యిా వితతసుకృత 
మాశుర్ాకర్ము యజాఞ ద్వకిీయాకాండ;  
 మీ మనుసర్్ మం ద్ీడామయిెాుఁ 

3-742.1-తటేగతీి 

దదధవిరాాగములు మాకుుఁ దవిల్ల జిహ్ి 
లందు నాసాిదనములు సేయంగుఁగల్లగ "  
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ననుచు మనముల హ్రి్ంబు లతిశయిలి 
వినుతిసేసరర  భార్తీవిభుని మఱియు.  

3-743-వచనము 
వర్తపోయోగవిద్ాాసమాధ్వ యుకుత ం డగుచు ఋషరవేషధర్ుండును 
హ్ృషీకాతుెండును న ై ఋషరగణంబులం బుటిటంచి సమాధ్వ యోగ ైశిర్ా తపో విధ్ాా 
విర్కిత యుకతం బగు నాతీెయ శరీరాంశంబు వార కిం గీమంబున నొకొకకకనికి 
నిచెు" నని మ్మైతేయిుండు సెప్రపన విని విదుర్ుండు పర్మానందంబునం బొ ంద్వ 
గోవిందచర్ణార్విందంబులు డెందంబునం దలంచి వ ండియు మ్మైతేయిునిం జూచి 
యిటినియిె. 

3-744-సీస పదాము 
" వర్గుణ సాియంభువమనువంశం బిలుఁ;  
 బర్మ సమెతము దపపదు తలంపుఁ 
గ్నకొని తదింశమున మిథునకియీుఁ;  
 జేసర పజిావృద్వధ ుఁ జ ప్రపతీవు 
అద్వయునుగాక సాియంభువ మనువుకుుఁ;  
 బూని ప్రియవతిోతాత నపాదు 
లను నందనులు గలర్ంటివి వార్ు స;  
 పతద్ీిపవతి యిెైన ధ్ాతిిన లి 

3-744.1-తటేగతీి 

ధర్ెమార్్ంబు లేద్వయుుఁ దపపకుండ 
ననఘుల ై యిెట ి  పాల్లంచి ర్యా! వార  
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చర త మ్మలిను సతకృపా నిర్తబుద్వా 
న ఱుుఁగ వినిప్రంపు నాకు మునీందచింద!ి  

3-745-వచనము 
అద్వయునుగాక; తనెనుపుతిియు యోగలక్షణసమ్ేతయు నగు ద్ేవహ్ూతి 
యను కనాకార్తింబును సాియంభువుండు గరా్మునకు నే విధంబునం 
బెండిి చేసె; ఆ దే్వహ్ూతి యందు మహాయోగ  యయిన కరా్ముండు పజిల 
నేలాగునం బుటిటంచె; అద్వయునుం గాక కరా్ముండు ర్ుచి యను కనాను 
దక్షపజిాతికి నిచెు నని చెప్రపతివి; అవి యనిియుుఁ ద్ెల్లయ నానతీయవలయు" 
నని యడిగ న విదుర్ు నకు మ్మైతేయిుం డిటినియెి. 

3-39-కరా్మునికహి్ర పితాక్షంబగుట 

3-746-కంద పదాము 
" విను; మనఘ! కృతయుగంబున 
మునినాథుం డయిన కరా్ముుఁడు పజిల సృజిం 
పను వనజసంభవునిచ ే
త నియుకుత ం డగుచు మద్వ ముదము సంధ్వలిన్.  

3-747-తేటగతీి 

ధ్ీర్గుణుుఁడు సర్సితీతీర్ మందుుఁ 
దవిల్ల పద్వవేల ద్వవావతసర్ము లోల్లుఁ 
దపముసేయుచు నొకనాుఁడు జపసమాధ్వ 
నుండి యేికాగచీితుత ుఁడెై నిండు వేడక.  
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3-748-కంద పదాము 
వర్దుుఁ బసినుి మనోర్థ 
వర్ద్ానసుశ్రలు నమర్వందుా ర్మే్శున్ 
దుర తవిదూర్ు సుదర్శన 
కర్ుుఁ బూజించిన నతండు కర్ుణాకర్ుుఁడెై.  

3-749-వచనము 
అంతర క్షంబునం బతిాక్షం బెైన. 

3-750-సీస పదాము 
తర్ణి సుధ్ాకర్ కిర్ణ సమంచిత;  
 సర్సీర్ుహ్ో తపల సగి ిలాసు 
కంకణ నూపుర్గ ైువేయ ముద్వకిా;  
 హార్కుండల కిరటీాభిరాము 
కమనీయ సాగర్కనాకా క్సుత భ;  
 మణి భూషణోద్ాాసమాన వక్షు 
సలల్లత దర్హాస చంద్వకిా ధవళిత;  
 చార్ు దర్పణ విరాజతకపో లు 

3-750.1-తటేగతీి 

శంఖ్ చక ీగద్ాపదె చార్ు హ్సుత  
నల్లకులాలక ర్ుచిభాసిదల్లకఫలకు 
ప్ీతక్శ్ేయవాసుుఁ గృపాతర్ంగ  
తసరెతేక్షణుుఁ బంకజఞదర్ుని హ్ర ని.  
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3-751-వచనము 
మఱియు; శబాబహి్ెశరీర్వంతుండును, సద్ాతెకుండును, జాఞ న ైక వేదుాండును, 
వ ైనతేయాంస వినాసత  చర్ణార్విందుండును నయిన గోవిందుని గనుంగ్ని 
సంజాత హ్రి్ లహ్రీ పర్వశుండును లబా మనోర్థుండును నగుచు 
సాష్ాట ంగదండపణిామంబు లాచర ంచి; తదనంతర్ంబ. 

3-752-కంద పదాము 
ముకుళిత కర్కమలుండయి 
యకుటిల సదాకిత పర్వశ్ాతెకుుఁ డగుచున్ 
వికచాంభోర్ుహ్లోచను 
నకు నిటినియిెం దద్ాననముుఁ గనుుఁ గ్నుచున్.  

3-753-సీస పదాము 
" అబాా క్ష! సకల భూతాంతరాతుెుఁడ వనుఁ;  
 దనర్ుచుండెడి నీదు దర్శనంబుుఁ 
దలకొని సుకృతసతులభర తంబు ల ై;  
 నటిట  యనేక జనాెనుసర్ణ  
పకిటయోగకియీాభాాసనిర్ూఢు ల ై;  
 నటిట  యోగీశిర్ు లాతెుఁ గోర  
యిెంతుర్ు యోగీశిరేశిర్ యిే భవ;  
 తాపద్ార్వింద సందర్శనంబు 

3-753.1-తటేగతీి 



524 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

గంటి భవవార థుఁ గడవంగుఁ గంటి మంటిుఁ 
గడుఁగ  నా లోచనంబుల కల్లమి నేుఁడు 
తవిల్ల సఫలత నొంద్ె; మాధవ! ముకుంద!  
చిర్దయాకర్! నితాలక్మెవిహార్!  

3-754-వచనము 
అద్వయునుం గాక; ద్ేవా! భవద్ీయ మాయావిమోహితుల ై హ్త మే్ధసుకల ై 
సంసార్పారావారోతాత ర్కంబుల ైన భవద్ీయ పాద్ార్విందంబులు దుచువృతిత  కాము 
లయి సేవించి నిర్యగతుల ైన వార కిం దతాకయ యోగాంబు లగు 
మనోర్థంబుల నితుత వు; అటిట  సకాము ల ైన వార ుఁ నింద్వంచు నేనును గృహ్మే్ధ 
ధ్ేనువు నశ్ేషమూలయుం, ద్వవిర్్ కార్ణయుం, సమానశ్రలయు నయిన భార్ాం 
బర ణయంబుగా నప్ేక్ించి కలపతర్ుమూల సదృశంబు ల ైన భవద్ీయ 
పాద్ార్విందంబులు సేవించితి; అయిన నొకక విశ్ేషంబు గలదు; వినివించెద 
నవధర ంపుము; బహిాెతెకుండ వయిన నీదు వచసతంతు నిబదుా  ల ై లోకులు 
కామహ్తు ల ైర్ుఁట; ఏనును వార్ల ననుసర ంచినవాుఁడ న ై కాలాతెకుండ వ ైన 
నీకు నభిమతం బగునట ి గాుఁ గర్ెమయం బెైన భవద్ాజాఞ చకంీబు 
ననుసర ంచుటకుుఁ గాని మద్ీయ కామంబు కొఱకుుఁ గాదు; భవద్ీయ 
మాయావినిర ెతంబును; గాలాతెక భూర  వేగసమాయుకతంబును; నధ్వమానస 
సమే్త తయిోదశ మాసాంర్ంబును; షషుట యతతర్శతత ియాహ్ో రాత ిమయ 
పర్ింబును; ఋతుషటక సమాకల్లత నేమియుం; జాతురాెసాతయి విరాజిత 
నాభియు; నపర మిత క్షణలవాద్వ పర కల్లపత పతశి్లభితంబునుం; గాలాతెక 
భూర వేగ సమాయుకతంబును న ైన కాలచకంీబు సకల జీవనికరాయుర్్ుసన 
తతపర్ం బగుం; గాని కామాభిభూత జనానుగత పశుపాియు లగు లోకుల విడిచి 
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భవ పర తాప నివార్ణ కార్ణం బయిన భవద్ీయ చర్ణాతపత ి
చాేయాసమాశయీుల ై తావకీన గుణకథన సుధ్ాసాిదన ర్ుచిర్ లహ్రీ నిర్సరత 
సకల ద్ేహ్ధర్ుె ల ైన భగవదాకత జనాయుర్ిర్ణ సమర్థంబు గాకుండు" నని 
వ ండియు. 

3-755-మతేతభ వికీీడతిము 
" అనఘా! యొకకుఁడ వయుా నాతెకృత మాయాజాత సతాత వద్వ శ 
కితనికాయసరథతి నీ జగజానన వృద్వధక్ోభ హేతుపభిా 
వని ర్ూఢిం దగు దూర్ణనాభిగతి విశిసుత తా! సరేిశ! నీ 
ఘనల్మలా మహిమార్ణవంబుుఁ గడవంగా వచుునే? యిేర కిన్.  

3-756-వచనము 
ద్ేవ! శబాా ద్వ విషయ సుఖ్కర్ం బగు ర్ూపంబు విసతర ంపుఁ జేయు టెలి 
నసెదనుగహీార్థంబు గాని నీ కొఱకుం గా ద్ాతీెయమాయా పర వర తత 
లోకతంతంిబు గల్లగ  మద్ీయ మనోర్థ సుధ్ాపవిర ి వ ైన నీకు నమసకర ంచెద." 

3-757-మతేతభ వికీీడతిము 
అని యిబాంగ  నుతించినన్ విని సరోజాక్షుండు మోదంబునన్ 
వినతానందన కంధరోపర చర్ద్విభాిజమానాంగుుఁడున్ 
యనురాగసరెతచంద్వకిాకల్లతశ్లభాలోకుుఁడెై యముెనీం 
దుినిుఁగార్ుణామ్మలర్పుఁజూచి పల్లక న్ రోచిషుణ ుఁడెై వేలి్లెడిన్ 

3-758-కంద పదాము 
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" మునివర్! యిే కోర క నీ 
మనమునుఁ గామించి నను సమంచిత భకితన్ 
న నర్ునుఁ బూజించితి నీ 
కనయము నా కోర క సఫల మయిెాడుుఁ జుమీె." 

3-759-వచనము 
అని యానతిచిు; "పజిాపతిపుతుిండును సమాొట ట ను న ైన 
సాియంభువమనువు బహిాెవర్తద్ేశంబు నందు సపాత ర్ణవమే్ఖ్లా మండిత 
మహమమండలంబుుఁ బర పాల్లంచుచునివాుఁడు; అమెహాతుెం డపర్ద్వవసంబున 
నిందులకు శతర్ూప యను భారాాసమే్తుండెై భర్తృ కామ యగు కూుఁతుం 
ద్యడొకని భవద్ీయ సనిిధ్వకిం జనుద్ెంచి; నీకు ననుర్ూప వయశ్రశల సంకలప 
గుణాకర్ యైెిన తన పుతిిం బర ణయంబు గావించు; భవద్ీయ మనోర్థంబు 
సరద్వధంచు; ననుం జితతంబున సంసెర ంచు చుండు; నమెనుకనా నిను వర ంచి 
భవద్ీిర్ాంబు వలన నతి సౌందర్ావతు లయిన కనాలం దొ్మెండంి గను; ఆ 
కనాకానవకంబు నందు మునీందుిలు పుతోిద్ాపదనంబులు సేయంగలర్ు; నీవు 
మద్ీయ శ్ాసనంబును ధర యించి మదర పతాశే్షకర్ుెండ వగుచు; న ైకాంతిక 
సాింతంబున భూతాభయద్ానదయాచర త జాఞ నివ ై నా యందు జగంబులు 
గలవనియు; నీ యందు నేుఁ గల ననియు; న ఱింగ  సేవింపుము. 
చర్మకాలంబున ననుం బొ ందగలవు. భవద్ీయ వీర్ాంబువలన నేను నీ 
భారాాగర్ాంబుుఁ బవిేశించి మతకళాంశంబునుఁ బుతుిండన ై సంభవించి నీకుం 
దతతవసంహిత నుపనాసరంతును;" అని జనారా్నుండు గరా్మున క ఱింగ ంచి; 
యతండు గనుగ్నుచుండ నంతర ితుండెై. 
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3-760-చంపకమాల 

అతుల సర్సితీసర దుదంచిత బాలర్సాలసాల శ్ల 
భిత తట తుంగర్ంగ మగు బిందుసర్ంబు వినిర్్మించి యం 
చిత గర్ుడాధ్వరోహ్ణముసేసర తద్ీయ గర్ుత్రభూత ఋ 
క్ేతతివిలక్షణకమీవిరాజితనాదము వించు మోద్వయిెై.  

3-761-చంపకమాల 

అర గ  వికుంఠధ్ామమున కంత సకామనుుఁ డైెన కరా్ముం 
డర్య విమోహియిెై మనము నందును ముందట వచుు కోర కల్ 
ప్రర గ్నుచుండుఁ దత్క్షణమ బిందుసర్ంబున కేగ  యింద్వరా 
వర్ుుఁ దలపోయుచుండె జనవందుాుఁడు భకితనితాంతచితుత ుఁ డెై.  

3-40-ద్వేహ్ూతి పర ణయంబు 

3-762-వచనము 
అంత సాియంభువుండు గనకర్థార్ూఢుం డగుచు నిజబారాా సమే్తుం డెై 
భర్తృవాంఛాపర్యిెైన పుతిికం ద్యడొకనుచు నిజ తనూజకుం దగ న వర్ు 
ననేిషరంచుచు భువనంబునం గలయం గుీమెర ; యిెందునుం గానక వచిువచిు. 

3-763-ఉతపలమాల 

ముందటుఁ గాంచె నంత బుధముఖ్ుాుఁడు విషుణ ుఁడు గరా్మున్ మహా 
నంద మ్మలర్పుఁ జూచి నయనంబుల రాల్లన బాషపముల్ ధర్న్ 
బిందువుల ై వ సం ద్ొర్ుఁగ  ప్ేర ు సర్సితిుఁ జుటిట  పాఱుటన్ 
బిందుసరోవర్ం బన డి ప్ేర్ుఁ దనర ున పుణాతీర్థమున్.  
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3-764-ఉతపలమాల 

అందుుఁ దమాల సాల వకుళార్ుా న నింబ కదంబ పాటల్మ 
చందన నార కేళ్ ఘనసార్ శిరీష లవంగ లుంగ మా 
కంద కుచందనకమీుక కాంచన బిలి కప్రతథ  మలి్లకా 
కుంద మధూక మంజులనికుంజములం దనరార  వ ండియున్ 

3-765-కంద పదాము 
పర పకిఫలభరానత 
తర్ుశ్ాఖ్ానికర్ నివసరతసుుట విహ్గో 
తకర్ బహ్ుకోలాహ్లర్వ 
భర తద్వగంతములు గల్లగ  భవాం బగుచున్.  

3-766-కంద పదాము 
అతి నిశిత చంచు దళ్న 
క్షత నిర్్త పకిఫలర్సాసాిదన మో 
ద్వత రాజశుక వచోర్థ 
శీుతఘోషము సెలుఁగ శవీణసుఖ్దం బగుచున్.  

3-767-కంద పదాము 
లల్లతసహ్కార్పలివ 
కల్లతాసాిదన కష్ాయకంఠ విరాజ 
తకలకంఠ పంచమసిర్ 
కలనాదము లులిసరలిుఁ గడుర్మాముల ై.  
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3-768-కంద పదాము 
అతుల తమాల మహమజ 
పతితిక్షణజాత జలదపర శంకాంగీ 
కృత తాండవఖ్ేలన విల 
సరతప్రంఛవిభాసమాన శిఖి సేవాంబెై.  

3-769-కంద పదాము 
కార్ండవ జలకుకుకట 
సార్స బక చకవీాక షటపద హ్ంసాం 
భోర్ుహ్ క ైర్వ నవక 
లాి ర్ విరాజిత సరోర్ుహాకర్ యుతమ్మై.  

3-770-కంద పదాము 
కర  పుండరీక వృక కా 
సర్ శశ భలూి క హ్ర ణ చమరీ హ్ర  సూ 
కర్ ఖ్డ్ గవయ వల్లముఖ్ 
శర్భపమిుఖ్ఞగ ీవనాసతాత వశయీ మ్మై.  

3-771-వచనము 
ఒపుప నపపర్మ తాపసో తతముని యాశమీంబుుఁ గనుంగ్ని మిత 
పర జనంబులతోడం జొచిు; యందు. 

3-772-సీస పదాము 
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అంచితబహి్ెచర్ావతియోగామ్మై;  
 విలసరలుి  ఘనతపో వృతితచేత 
ద్ేహ్ంబు ర్ుచిర్ సంద్ీపతమ్మై చెలువొందుఁ;  
 గడుుఁ గృశ్రభూతాతె కాయుుఁ డయుా 
నల్లనోదరాలాపనవసుధ్ాపూర్ంబు;  
 శ్లీతాింజలులుఁ ద్ాివి చ్కిక యుని 
కతనుఁ గృశ్రభూతకాయుండు గాక జ;  
 టావలకలాజిన శ్ర ీవ లుంగుఁ 

3-772.1-తటేగతీి 

గమలపతి విశ్ాలనతేమిులు దనర్ 
నల్లన సంసాకర్ సంచితానర్ా నూతి 
ర్తిమును బో ల్ల యుని కరా్మునిుఁ జూచి 
భకిత నమెను వ ఱుఁగ ుఁ దతాపదములకు.  

3-773-వచనము 
ఇట ి  వందనంబు గావించినం గరా్ముండు దన గృహ్ంబునకు వింద్ెై చనుద్ెంచిన 
యమెనువు నాదర ంచి; యర్యాపాద్ాాద్వ విధులం బర తుషుట నిం గావించి; 
పూరోికతంబెైన భగవద్ాదే్శంబు సంసెర ంచి సాియంభువున కిటినియిె. 

3-774-సీస పదాము 
" వర్గుణాకర్! భగవదాకిత యుకుత ుఁడ;  
 వ ైన తిద్ీయ పర్ాటన మ్మలి 
శిషటపర గహీ్దుషటనిగహీ్ముల;  
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 కొఱకుుఁ గద్ా పుణాపుర్ుష! మఱియు 
వనజహితాహిత వహిిసమీర్ వ ై;  
 వసిత వార ాప వాసవాతె 
కుుఁడవు హ్ర సిర్ూపుుఁడ వ ైన నీకును;  
 మానితభకిత నమసకర ంతు 

3-774.1-తటేగతీి 

ననఘ! నీ వ పుపడేనేమి యఖిలలోక 
జ ైత ిమగు హేమమణిమయ సాందనంబు 
న కిక కోదండపాణివ ై యిదధ సైెనా 
పదవిఘటటనచే భూమిభాగ మగల.  

3-775-మతేతభ వికీీడతిము 
తర్ణిం బో ల ుఁ జర ంపకుని ఘననిదంి బొ ంద్వ యిెంద్ేని భూ 
వర్! పద్యెదర్కల్లపతంబు లగు నీ వరాణ శమీోద్ార్ వి 
సతర్ పాథయనిధ్వసేతుభూతమహిమాచార్కియీల్ తప్రప సం 
కర్మ్మై చోర్భయంబునన్ నిఖిల లోకంబుల్ నశించుం జుమీ." 

3-776-వచనము 
అని పల్లకి "భవద్ాగమనంబునకు నిమితతం బెయాద్వ" యనవుడు సమాహిత 
సకలనితాకరాెనుష్ాట నుండెైన మునీందుినకు సాియం భువుం డిటినియిె. 

3-777-కంద పదాము 
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" సర్సరజగర్ుాుఁడు దనచే 
విర్చిత మ్మైనటిట  వేదవితతుల న లిన్ 
ధర్ వ లయించుటక ై బుధ 
వర్ మిముెం దన ముఖ్ంబువలన సృజించెన్.  

3-778-కంద పదాము 
దుర తసిర్ూప పాట 
చుర్ప్ీడం బొ ందకుండ సకలక్ోణిం 
బర పాల్లంచుటక  ైమము 
నర్విందభవుండు భుజము లందు సృజించెన్.  

3-779-కంద పదాము 
న ఱ ినటిట  జలజభవునకుుఁ 
గర్ మంతఃకర్ణ గాతకిముల ై వర్ుసం 
బర్ుఁగ న బహి్ెక్షతమిు 
లర్య ర్మాధ్ీశిర్ునకు నవనీయంబుల్.  

3-780-వచనము 
కావున; హ్ర సిర్ూపుండవ ై దురా్నదురా్ర్శనుండ వయిన నినుం గనుట మద్ీయ 
భాగాంబున సరద్వాంచె; భవతాపదకంజ కింజలకపుంజర్ంజితం బెైన మద్ీయ 
మసతకంబును ద్ావక వచనసుధ్ాపూర తంబు ల ైన శవీణంబులును 
మంగళ్కర్తింబున సాఫలాంబునుం బొ ంద్ె; నేను కృతార్ుథ ండ న ైతి; 
దుహితృసేిహ్దుఃఖ్ పర కిినాింతఃకర్ణుండ న ై సకలద్ేశ భమిణ ఖినుిండ న ైన 
నా వినిపం బవధర ంపుము;" అని యిటినియిె. 
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3-781-మతేతభ వికీీడతిము 
" వర్యోగీశిర్! ద్ేవహ్ూతి యను నీ వామాక్ి మతుపతిి ద్ా 
వర్ లావణా గుణాఢుాలన్ వినియు న వాిర న్ మద్వం గోర్ కా 
తుర్యిెై నార్దు పంపునన్ మిము వర ంతునించు నేతెంచె నీ 
తర్ుణీబిక్షుఁ బర గహీింపుము శుభోద్ాతతకియీాలోలతన్.  

3-782-కంద పదాము 
అమల్లనగృహ్మే్ధ్వక క 
ర్ెములకు ననుర్ూపగుణ విరాజితశ్రల 
కమీములుఁ దనర న తర్ుణిం 
బమిదమున వర ంపు మయా భవాచర తాి!  

3-783-కంద పదాము 
అనఘ! విర్కుత ల క ైనం 
దనయంత లభించు సౌఖ్ాతతి వర ాంపం 
జనదుఁట కాముకులకు న 
బిబన మానుదురే? లభించు ప్రియసౌఖ్ాంబుల్.  

3-784-కంద పదాము 
వినుము ఫలార్ంభుుఁడు గృప 
ణుని నడిగ నుఁ దన యశంబునుం దగు మానం 
బును జ డుుఁ గావునుఁ దగ నీ 
వ నయ వివాహేచేుఁ దగులు టెఱిుఁగ  యిచటికిన్.  



534 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-785-కంద పదాము 
చనుద్ెంచితి మసెతా్ా 
ర్థనుఁ గ ైకొని మతతనూజుఁ దగ వర యింపుం" 
డన ముని సాియంభువునిం 
గనుుఁగ్ని మర్లంగ బల్లక ుఁ గడు మోదమునన్.  

3-786-సీస పదాము 
" అనఘ! నీచేత నననాదతతముగుఁ బి;  
 తిషరఠ తంబెైన యిా తీవబో ుఁడి 
కమనీయర్ూపరఖే్ావిలాసంబుల;  
 మానితలక్మెసమాన యగుచు 
నొకనాుఁటి రాతిి యం దుడురాజచంద్వకిా;  
 ధవళిత నిజ సౌధతలము నందు 
మహిత హిర్ణెయ మంజీర్ శ్లభిత;  
 చర్ణ యిెై నిజ సఖీ సహిత యగుచుుఁ 

3-786.1-తటేగతీి 

గందుకకీడీుఁ జర యింప గగన మందు 
వర్విమానసుథ ుఁ డగుచు విశ్ాివసుండు 
నాుఁగుఁ దనర న గంధర్ినాయకుండు 
తర్ుణిుఁ జూచి విమోహియిెై ధర్ణిుఁ బడియిె.  

3-787-తేటగతీి 
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పుండరీకాక్షు న ఱుుఁగని పుర్ుషపశువు 
ల్మ తలోదర ుఁ బొ డగాన రేమిసెపప 
నటిట  కొమరాలు భాగోాదయమునుఁ ద్ాన 
వచిు కామింప నొలినివాుఁడు గలుఁడ.ె  

3-788-కంద పదాము 
ఈ కనాార్తిమునకు 
నాకును గుణర్ూపవర్తనంబుల యిెడ నా 
లోకంిప సమమ కావునుఁ 
గ ైకొని వర యింతు విగతకలెషవృతితన్.  

3-789-కంద పదాము 
విమలాతె! ద్ీని కొక సమ 
యము గల ద్ెఱిుఁగ ంతు విను గుణాకర్ యగు నీ 
ర్మణిక ినపతాపర్ాం 
తము వర తంపుదు గృహ్సథధర్ెకియీలన్.  

3-790-ఆటవ లద్వ 
అంతమీుఁద విషుణ  నాజఞ య్ుఁదలుఁ ద్ాల్లు 
శమదమాద్వయోగసర్ణిుఁ బొ ంద్వ 
సనాసరంచువాుఁడ జలజనేతుిని వాకా 
కార్ణమునుఁ జేసర ధ్ీర్చర త!  

3-791-కంద పదాము 
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శ్రవీిభునివలన నీ లో 
కావళి యుదయించుుఁ బెర్ుుఁగు నడుఁగును విను రా 
జీవ భవాదుల కతడే 
భూవర్! నిరాెణహేతుభూతుం డర్యన్.  

3-792-వచనము 
అద్వగావున; నమెహాతుెని యాజఞఞ లింఘనంబు సేయరా" దని కర్థముండు 
పల్లకిన విని సాియంభువుండు నిజ భార్ా యైెిన శతర్ూప తలంపును, 
బుతిియిెైన ద్ేవహ్ూతి చితతంబును న ఱింగ న వాుఁడెై, ముని సమయంబున 
కియాకొని పహి్ృషట హ్ృదయుం డగుచు సమంచిత గుణాఢుాం డయిన 
కర్థమునకు దే్వహ్ూతిని విధుాకత పకిార్ంబున వివాహ్ంబు సేయించె; 
తదనంతర్ంబ; శతర్ూపయును బార బర్ిసంజిఞకంబు ల ైన వివాహ్ో చిత 
ద్వవాాంబరాభర్ణంబులు దే్వహ్ూతి కర్థముల కొసంగ ; ఇవిిధంబున నిజ 
కులాచార్ సర్ణిం బర ణయంబు గావించి విగతచింతాభర్ుం డెై సాియంభువుండు 
దుహితృ వియోగ వాాకుల్లత సాింతు డైె; కూుఁతుం గ్ుఁగల్లంచుకొని, 
చుబుకంబుుఁలు బుడుకుచుుఁ, జ కికల్ల ముదుా గ్ని, శిర్ంబు మూర్కని 
ప్ేిమాతిరేకంబున బాషపధ్ారాసరకతమసతకం జేసర "తలి్మ! పో యివచెుద" నని చెప్రప, 
కర్థమునిచేత నామంతిితుం డెై నిజ భారాా సమే్తంబుగ ర్థం బెకిక స పర వార్ుం 
డెై. 

3-793-చంపకమాల 

తర్ళ్తర్ంగవీచి సముదంచిత బిందు సర్ససర్సితీ 
స ర దర్వింద తుంద్వల లసతతర్ు తీర్నివాస సనుెనీ 
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శిర్ నికరాశమీా కల్లత సంపదలం గనుుఁగ్ంచు వేడక ము 
ప్రపర గ్న నేగ  నాతె పుటభేదన విసుుటమార్్వర త యిెై.  

3-794-వచనము 
ఇట ి  చనిచని బహిాెవర్తద్ేశంబు నందు. 

3-795-సీస పదాము 
ఎంద్ేనిుఁ ద్ొ లి్ల లక్మెశుండు యజఞసూ;  
 కర్మూర తుఁ గ ైకొని సర్భసముగ 
నొడలు జాడించినుఁ బుడమిప్ెై రాల్లన;  
 రోమజాలంబులు ర్ుచిర్ హ్ర త 
వర్ణమ్మై ప లుపార్ వర్కు శకాశమ;  
 యంబును యజఞకియీాకలాప 
యోగాంబు న ై చాల నొపాపర  బర ిసుస;  
 సంభవించిన ద్ాన సకలఋషులుుఁ  

3-795.1-తటేగతీి 

గతీువు లగనర ంచి తద్విఘికార్ు ల ైన 
యసుర్ులం దుించి ర్టి సాియంభువుండు 
విషుణ పర్ముగ మఖ్ము గావించి ర్ుచిర్ 
మే్ధ సెలువొంద వచిు యాతీెయపుర్ము.  

3-796-కంద పదాము 
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డాయంజనుఁ బుర్జనము లు 
పాయనములు ద్ెచిుయిచిు బహ్ుగతుల నుతుల్ 
సేయుఁగ మంగళ్తూర్ాము 
లాయతగతి మొోయుఁ జొచెు నంతఃపుర్మున్.  

3-797-వచనము 
ఇట ి  పవిేశించి; తాపతయిోపశమనం బగు భగవదాకిత వృద్వధ ుఁ బొ ంద్వంచుచుుఁ బుత ి
మిత ికళ్త ిసుహ్ృద్ాావ సహితుం డెై పర్మానందంబున 

3-798-మతేతభ వికీీడతిము 
అతి భకితం బతిివాసర్ంబును హ్ర వాాసంగుుఁ డెై మాధవాం 
కిత గంధర్ి విపంచికా కల్లత సంగీతపబింధ్ానుమో 
ద్వతుుఁ డెై యిషట విభూతు లందు ననుర్కితం బొ ంద కేప ి దుా  న 
చుాత సేవ ైకపరాయణుం డగుచు నసోత కపభిావోనితిన్ 

3-799-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  పాద్ాంబుర్ుహ్దియార పత తులసాామోదముం గ్ంచుుఁ ద 
చేర తంబుల్ దలపోయుచుం బొ గడుచుం జర ుంచుచున్ వించుుఁ ద 
తపర చరాావాతిర కత సంసర్ణ సదారాెర్థకామంబులం 
బర భూతంబులు సేసర మోక్షపద సంపాిప్రత కియీార్ంభుుఁ డెై.  

3-800-కంద పదాము 
నిగమార్థగోచర్ుం డనుఁ 
దగు హ్ర చర తపసింగతతపర్ చితుత ం 



539 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

డగు నతనికి సాింతర్గము 
లగు యామము లగగ  నయాతయామము లయిెాన్.  

3-801-సీస పదాము 
వ ండియు నమే్ెటి విషుణ మంగళ్కథా;  
 కర్ణన ధ్ాానానుగాన నుతులు 
సలుపుచు సిసిపి జాగతీుసషుపుత లుఁ;  
 దలుఁగ ంచి యా పుణాతముుఁడు ద్ాను 
జకిదీ్ాసుుఁడు గాన శ్ారీర్ మానస;  
 ద్వవామానుష భరతికవాధలను 
దగులక సనుెనీందశి్ేణీికిం దగుఁ;  
 దనర్ు వరాణ శమీధర్ెగతులు 

3-801.1-తటేగతీి 

దపపకుండంగ నడపుచుుఁ దగ ల్ల సర్ి 
భూతహితవృతిత  నతుల విఖ్ాాతల్మల 
నేకసపతతియుగము లసోత కచర తుుఁ 
డగుచు వర తంచె సమోెద మతిశయిలి." 

3-802-కంద పదాము 
అని యమెనుచర తము విదు 
ర్ున కమ్మైెతేయిమునివర్ుుఁడు దయతోడన్ 
వినిప్రంచి కరా్మునికథ 
దనర్ుఁగ న ఱిుఁగ ంతు నని ముదంబునుఁ బల్లక న్.  
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3-41-కరా్ముని విమానయానంబు 

3-803-వచనము 
"ఇట ి  సాియంభువుండు ద్ేవహ్ూతిం గరా్మునికి వివాహ్ంబుసేసర 
మర్ల్లచనినం దదనంతర్ంబ; ద్ేవహ్ూతియుుఁ బతిభకిత గల్లగ  భవునికి భవాని 
పర చర్ాసేయు తెఱంగునుఁ బతియ తనకు నేుఁడుగడయుంగా న ఱింగ ; 
యముెనీందుిని చితతవృతితకొలుఁద్వ ద్వనద్వనంబునకు భకితతాతపర్ాసేిహ్ంబులు 
ర టిటంపం; బిియశుశీూషణంబులు గావించుచు ననూనతేజఞవిరాజిత యగుచుుఁ 
గామకోీధ దంభలోభాద్వ గుణవిర్హిత యిెై; శరీర్శుద్వధ  వహించి మృదుమధుర్ 
వచనర్చన యిెై; పతిభకిత యిేమఱక వర తంప ద్ెైవయోగంబు న ైననుం దప్రపంప 
సమర్ుథ ం డెైన కరా్ముండు నిజ సేవాయాసకృశ్రభూతద్ేహ్ యైెి యుని 
ద్ేవహ్ూతిం గర్ుణా తర్ంగ తాపాంగుం డైె కనుంగ్ని మంజుభాషణంబుల 
నిటినియిె. 

3-804-ఉతపలమాల 

" మానిత ధర్ెమార్్మహిమసుుట భూర  తపససమాధ్వ వి 
ద్ాానిభృతాతెయోగ సముపార ాత విషుణ కటాక్షలబా శ్ల 
భానఘ ద్వవాభోగ బహ్ుభది వితానము లసెద్ీయ సే 
వా నిర్తిన్ లభించు ననివార్ణ నితుత ను ద్వవాదృషరటయున్.  

3-805-తేటగతీి 

న లుఁత! తద్వావాదృషరట  ననిియును నీకుుఁ 
గానవచుు విలోకింపు కమలపత ి
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నయను బొ మముడి మాతిన నాశ మందు 
నితర్ మగు తుచేభోగంబు లేమిసెపప.  

3-806-సీస పదాము 
అనుపమ రాజాదరాపంధచేతసుక ల ై;  
 పాపవర్తను ల ైన పార థవులకు 
ధృతిుఁ బొ ందరాని యిా ద్వవాభోగంబులు;  
 నీదు పాతివతిానిషటుఁజేసర 
సంపాిపతములు నయిెా సమత భోగ ంపుము;  
 కార్ాసరద్వధయు నగుగాక నీకు" 
ననుటయు నతివయు ననుపమ యోగమా;  
 యా విచక్షణవిభుండెైన కరా్ 

3-806.1-తటేగతీి 

మునిుఁ గనుంగ్ని విగతాధ్వయును నపాంగ 
కల్లత లజాా నతాసాపంకజయు నగుచు 
వినయ సౌహారా్ములుఁజేసర విహ్ిలంబు 
లయిన పలుకులుఁ బతికి నిటినియిెుఁ బిీతి.  

3-807-వచనము 
" అనఘా! యమోఘయోగమాయావిభుండవు సమర్ుథ ండవు నయిన నీయందు 
నీ యనుపమ ద్వవాభోగంబులు గలుగుట నికకం బని యెిఱుంగుదు; భవతసంగతి 
ననిియు నాకుం గలుగు; నయినను ద్ేవా! నీ వానతిచిున సంతానపర్ాంతం 
బెైన శరీర్సంగమ సమయంబు చితతంబునం దలంచి భవదంగసంగమంబుుఁ 



542 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

గృపసేసర మనిింపుము; భవద్ీయ సంయోగవాంఛాపర్తం గృశ్రభూతం బయిన 
యిా ద్ేహ్ం బే విధంబున మజాన భోజన పాన సుఖ్ంబులం బర తుషరటంబొ ందు 
నటిట  మనెనోర్థంబుుఁ ద్ీర్ప ర్తిర్హ్సా పకిాశంబగు కామశ్ాసత ర పకిార్ం 
బుపశిక్ించి యందులకు నుచితంబు లయిన వివిధ్ాంబరాభర్ణ మాలాానులేపన 
మంద్వరారామ పమిుఖ్ నిఖిల వసుత విసాత ర్ంబు గావించి ననుిం గర్ుణింపుము" 
అనిన నమెహాతుెండు నిజ యోగమాయా బలంబునం దత్క్షణంబ. 

3-808-సీస పదాము 
ద్వవామణిసతంభద్పీ్రత ుఁ జ నొిందుచు;  
 మర్కతసథలముల మహిమ దనర్ 
వర్ వజకిుడాకవాట శ్లభితము ల ై;  
 విదుిమ దే్హ్ళీవీథు లమర్ుఁ 
గ్మర్పప నవశ్ాతకుంభ కుంభములప్ెై;  
 హ్ర నీలశకల విసుుర్ణ మ్మఱయుఁ 
దగుఁ బదెరాగంపు మొగడలుఁ జ లువొందు;  
 వ ైడూర్ావలభులు వన ిుఁ జూపుఁ 

3-808.1-తటేగతీి 

దర్ళ్తర్ ధూతకేతుపతాక లగలయ 
మంజుశింజతసమంచిత మధుప కల్లత 
సుర్ుచిరాలంబమాన పసిూనరాజి 
మాల్లకల నొపుప వివిధ గృహాళిుఁ దనర .  

3-809-కంద పదాము 
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మఱయిును దుకూలచీనాం 
బర్ క్శ్ేయాద్వ వివిధ పటపర వృత మం 
ద్వర్ సుభగాకార్ంబెై 
యర్ుద్ార్ విచిత ిపటిటకాలంకృత మ్మై.  

3-810-మతేతభ వికీీడతిము 
లల్లతోద్ాానవనాంత సంచర్ణల్మలాలోల హ్ంసాళి కో 
కిల పారావత చకవీాక శుక కేకీవూాహ్ మంచతసము 
తకల్లకం గృతిిమపక్షులన్ నిజవిహ్ంగశ్ేణీి యంచుం గుతూ 
హ్ల్ల యిెై పలుకచు నాడుచుండుుఁ బతిిశ్ాఖ్ారోహ్ణవాాపుత లన్.  

3-811-వచనము 
వ ండియు. 

3-812-కంద పదాము 
ఘన సౌధ్ాంతర్ శయాా 
సన కేళీగేహ్ కృతక జగతీధర్ శ్ల 
భన చందకిాంత చార్ు భ 
వన ఫలభర తావనీజవంతము లగుచున్.  

3-813-కంద పదాము 
సకలర్ుత  శ్లభితంబును 
సకల శుభావహ్ము సకల సంపతకర్మున్ 
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సకలోపభోగయోగాము 
సకలేప్రసతకామదంబు సదలంకృతమున్.  

3-814-వచనము 
అగుచు నొపుప ద్వవావిమానంబుుఁ గల్లపంచి తద్ీయ సుషమావిశ్ేష విచితంిబులు 
నిర ెంచిన తానునుుఁ ద్ెల్లయంజాలని యదుాతకర్ెంబు ల ైన విమానంబు 
ద్ేవహ్ూతికిం జూప్రనం జూచి యముెద్వధయ సంతసరంపకుండుట యిెఱింగ  
సర్ిభూతాంతరాశ యాభిజుఞ ండును సంతుష్ాట ంతర్ంగుండును న ైన గరా్ముం 
డిటినియిె. 

3-815-తేటగతీి 

" అతివ భగవతకృతంబును నఖిలమంగ 
ళాకర్ంబును నగు నీ జలాశయమునుఁ 
దవిల్ల గుీంకిన జంతువితానములకుుఁ 
గామాఫలసరద్వధ  సేకుఱుుఁ గాన నీవు.  

3-816-కంద పదాము 
ఇజాలముల నతి భకితని 
మజాన మొనర ంచి యిా విమానము వేడకన్ 
లజాా వతి యిెకకవ " యని 
బుజాన మొనర్ంగుఁ గరా్ముుఁడు పలుకటయున్.  

3-42-ద్వేహ్ూతితోగుీ మెర్ుట 

3-817-వచనము 
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విని యాకువలయాక్ి పతిసేవాయాస మల్లనాంబర్యు, వేణీభూత శిరోజయు, 
ధూళిధూసర తాతికృశ్రభూతాంగయు, శబలసతనయు న ై బిందుసరోవర్ంబుుఁ 
బవిేశించి తజాలంబులుఁ గుీంకుల్లడు సమయంబునుఁ దద్ాిఃపూర్ మధాంబున 
ర్ుచిర్ సూక్ాెంశుకధ్ార ణులుుఁ, గ శ్లర్ వయఃపర పాక శ్లభితలు, నుతులగంధులు 
నగు కనాాసహ్సంిబులు దే్వహ్ూతిం గనుంగ్ని యిటినిర . 

3-818-కంద పదాము 
" తర్ుణీ! సంచిత ధరాె 
చర్ణల మగు మే్ము నీకు సదమలభకితం 
బర చర్ాసేయనేర్ుత ము 
కర్ుణాకల్లతేక్షణములుఁ గనుగ్ను మముెన్." 

3-819-సీస పదాము 
అని పల్లక; డాసర యయాతివకు నభాంజ;  
 నోదిర్తనములు ప్ెంప నర్ుఁ జేసర 
మలయజకర్ూపర్ మహిత వాసరత హేమ;  
 కలశ్లదకంబుల జలక మార ు 
ధవళ్వసత రంబులుఁ దడి యొతిత సరాింగ;  
 ధూపంబు లగసుఁగ  కసూత ర  యలద్వ 
మంజు శింజనెణి మంజీర్ కింకిణ;ీ  
 కలరావకల్లత మే్ఖ్లలు ర్తి 

3-819.1-తటేగతీి 
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ఖ్చిత తాటంకముద్వకిా కంకణాద్వ 
సముచితానర్యా హేమభూషణము లగసుఁగ  
భవా మాలాానులేపనాంబర్ము ల్లచిు 
షడసోి ప్ేత వివిధ్ాని సమితిుఁ దనిసర.  

3-820-వచనము 
మఱియుం, గనకపాతి ర్చితంబు లయిన కర్ూపర్నీర్జనంబు ల్లచిు; 
ర్ుచిరాసనంబునుఁ గూర్ుుండుఁ బెటిట  దర్పణంబు సేతి కిచిునం దత్రతిఫల్లత నిజ 
ద్ేహ్ంబు గనుంగ్ని; కరా్ముని మనంబునం దలంచిన నతండునుం 
గనాకాసహ్సంిబును దత్క్షణంబునుఁ దన సనిిధ్వ నుండుటం జూచి; 
నిజభర్తృయోగమాయా పభిావంబునకు నదుాతంబు నొంద్ె; అంతుఁ 
గరా్ముండునుం గృతసాిన యిెైన ద్ేవహ్ూతిం గనుంగ్ని వివాహ్ంబునకు 
ముందట నే నందంబునం దనర్ుచుండె నా చందంబునం జ నొిందుచుండుటకు 
నానందభర తుం డెై భారాా సహితంబుగుఁ దతకనాకాసహ్సంిబు గ్లువ నిజ 
విమానార్ూఢుం డెై తారాగణ పర వృత రోహిణీ యుకుత ం డగు సుధ్ాకర్ుండునుం 
బో ల  నొపుపచుుఁ దదనంతర్ంబ. 

3-821-చంపకమాల 

చిర్ శుభమూర త యముెని యశే్ష ద్వగీశ విహార్ యోగామున్ 
సుర్ుచిర్మందగంధవహ్శ్లభితమున్ నికటపధి్ాతు ని 
ర్ఝర్సర దంబు శ్రతలతుష్ార్మున ై తనరార్ు మే్ర్ుకం 
దర్మునకేగ  ద్ేవవనితాయుతుుఁడెైన కుబేర్ుచాడుపనన్ 

3-822-వచనము 
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మఱియును. 

3-823-మతేతభ వికీీడతిము 
అమరోద్ాానవనపది్ేశములు నవాారామభూముల్ దళ్ 
తుకముద్ాంభోజ విభాసరమానస సర్ఃకూలంబులున్ మంజుకుం 
జములుం జ ైతరి్థంబు విసుుర త విసంిభంబునం జూచె న  
యామునం గరా్మయోగ  కామగవిమానార్ూఢుుఁ డెై చెచెుర్న్.  

3-824-వచనము 
ఇవిిధంబున, సమసత  భూభాగంబును వాయువేగంబునం గలయం గుీమెర  
నిఖిల వ ైమానికలోకంబు నతిశయించి లోకంబులం జర ంచె; మోక్షద్ాయకుండుుఁ 
ద్ీర్థపాదుండు నగు పుండరీకాక్షుని సనుితించి సేవించు పుణాాతుెలకుం 
బొ ందరాని పద్ార్థములు గలవే; ఇట ి  కరా్ముండు ద్ేవహ్ూతికి నిఖిల ధరాచకంీ 
బంతయుుఁ జూప్ర; మర్ల నిజ నివాసంబునకుం జనుద్ెంచి; కామకేళీవినోద్ాతిెక 
యిెైయుని భార్ా నుపలక్ించి ర్తిపసింగంబు గ ైకొని బహ్ు వతసర్ంబు లగకక 
ముహ్ూర్తంబుగా జర్ుపుచు ననోానా సర్సావలోకనంబుల సముచి తాల్లంగన 
సంభాషణంబులం గాల నిర్ూపణంబు సేయనేర్క శత వతసర్ంబులు గడప్ర; 
తదనంతంర్ంబ. 

3-43-కప్రలుని జనెంబు 

3-825-కంద పదాము 
మునివర్ుుఁ డొకనాుఁ డిముెలుఁ 
దన నిజద్ేహ్ంబు నవవిధంబులు గావిం 
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చి నయంబునుఁ దద్ీిర్ాముుఁ 
దన సతిగర్ామున నవవిధంబుగ నిల్లప్ెన్.  

3-826-కంద పదాము 
అద్వ కార్ణంబుగాుఁ బెం 
ప దవిన మునివలన ద్ేవహ్ూతియుుఁ గూుఁతుల్ 
ముదమునుఁ గన ుఁ ద్ొమెండని్ 
ముద్వతయు మద్వ సంతసరంచె మునివర్ుుఁ డంతన్.  

3-827-తేటగతీి 

సనాసరంపగగోర న సతి యిెఱింగ  
యాతెుఁ బొ డమిన సంతాప మగ్ల్లంపుఁ 
జింత వాటిలిుఁ జ కికటుఁ జేయిసేర ు 
పదములను నేల వాియుచుుఁ బల్లక ుఁ బతికి.  

3-828-సీస పదాము 
" అనఘ! సంతాన పర్ాంతంబు ననుుఁ గూడి;  
 వర తంతు ననుచుుఁ బూర్ిమునుఁ బల్లకి 
కూుఁతుల నిచిుతి కొమరార్ నిపుప డమ;  
 తర్ుణులు పతులును దమకుుఁ ద్ార్ 
యర్సర వర తంతురో యని భీతినొంద్ెదుఁ;  
 గావున నీ పుతిికలకుుఁ దగ న 
వర్ుల సంపాద్వంచి పర ణయంబులు సేసర;  
 తతతవసంహిత నాకుుఁ దవిల్ల తెలుపు 
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3-828.1-తటేగతీి 

సుతునిుఁ గృపసేసర ననుుఁ గావు సుజనవినుత!  
యర థ సంసార్ దుఃఖ్ంబు నపనయింప 
నర్ుి ుఁడవు నీవ కావ  మోహ్మున నింత 
కాల మూర్కపో యిె నే గతియు లేక.  

3-829-చంపకమాల 

ఉపర్తి పుటెట  న ైహిక సుఖ్ఞపగతానుభవంబు లందు మున్ 
జపలతుఁ గామభోగర్తిసంగముుఁ గోర  మహాతె! నినుి న 
చుుఁపుుఁ దలప పపగాుఁ ద్ెల్లయుఁజాలక యిేవర యించుటన్ భవ 
తకృప ఫల్లయించె ముకిత నినుుఁ గేవలభకిత భజింపుఁ గల్ద్ే.  

3-830-వచనము 
అద్వయునుంగాక. 

3-831-చంపకమాల 

సమమతినొపుప సతుపర్ుషసఖ్ాము సద్తి కార్ణంబు నీ 
చమతి విలోలదుషుపర్ుష సఖ్ాము దుర్్తిహేతు వంచుుఁ జి 
తతమునుఁ దలంచి యోగ జనతానుత! మిముెభజింతుుఁ బాిణిసం 
గమమునుఁ బుణాపాపములు గ ైకొని ప ందవ  యిెటిటవార్లన్." 

3-832-కంద పదాము 
అని యిట ి  వేదనాభర్ 
మున మునుకుచుుఁ బలుకుఁ గరా్ముుఁడు మనుపుతిిం 
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గనుుఁగ్ని సర్సరజనయను వ 
చనములు మద్వ సంసెర ంచి సతి కిటినియిెన్.  

3-833-కంద పదాము 
" మనుసుత! నీ మద్వ దుఃఖ్ం 
బును బొ ందకు మచిర్కాలమున భగవంతుం 
డనఘుం డక్షర్ుుఁడు జనా 
రా్నుుఁడు భవద్ర్ామందు దగ వసరయించున్.  

3-834-కంద పదాము 
వర్ నియమవతి నిష్ాట  
చర్ణ నియుకాత ంతర్ంగ సమధ్వక వ ై సం 
భర త తపో ధన ద్ాన 
సుుర తశదీ్ాధ ను భకితపూర్ిము గాుఁగన్.  

3-835-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  నారాయణు పాదపదెములు సమాగాకితుఁ బూజింపు త 
తుపర్ుషశ్ేషీుట ుఁడు మానసంబున భవతూపజా సుసంప్ీితుడెై 
కర్మర థం దర్ుణీశిరోమణి! భవద్ర్ాసుథ ుఁడెై యుండి తాుఁ 
గర్ుణం జేయు భవనెనోజనిత శంకాగంీథవ విచేేదమున్." 

3-836-చంపకమాల 

అనవుడు ద్ేవహ్ూతి హ్ృదయంబున సంతస మంద్వ యముెనీం 
దుిని వచనకమీంబునుఁ బర్ున్ భగవంతు ననంతుుఁ బదెలో 
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చను హ్ర  విషుణ  నర్ునము సలుపచు నుండగుఁ గ్నిి యబాముల్ 
చనున డ ద్ానవాంతకుుఁడు సమెతిుఁ గారా్మ మ్మైన తేజమున్.  

3-837-కంద పదాము 
ధర యించి యముెనీందుిని 
తర్ుణీగర్ాంబువలన దనుజార  శమీ 
తర్ుకోటర్మున వ ైశ్ాి 
నర్ుుఁ డుదయించిన విధంబునన్ జనియించెన్.  

3-838-సీస పదాము 
అయావసర్మున నాకాశమున ద్ేవ;  
 తూర్ాఘోషంబులు దుముల మయిెా 
నంద్వత ద్ేవతాబృందంబు లందంద;  
 కుర సరర  మంద్ార్కుసుమ వృషరట 
గంధర్ి కినిర్ గానంబు వీతెంచె;  
 నపసరోగణముల యాటలగప్ెప 
వావిర  ద్వకుకలుఁ గావిర  విర సెను;  
 దవిల్ల వార్ుధ ల కలంతలును మాన  

3-838.1-తటేగతీి 

సాధుజనముల మనములు సంతసరల ి  
హ్ోమవహ్ుిలు పభిలుఁజ నొింద్వ వ ల్లుఁగ ుఁ 
గుసుమఫలభర్ములనొప్ెపుఁగుజముల లి 
సర్ిససాాళి చెనొింద్ె జగతిలోన 



552 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-839-వచనము 
ఇటిట  మహ్ో తసవంబున ద్ేవహ్ూతికిం దతతవబో ధంబుుఁ గావించు కొఱకుుఁ దద్ీయ 
గర్ాంబున నుదయించిన పర్బహి్ెసిర్ూపుం డెైన నారాయణుని 
దర శంచుకొఱకు మరీచి పిముఖ్ మునిగణ సమే్తుం డెై చతుర్ుెఖ్ుుఁడు 
సనుద్ెంచి యమెహాతుెని దర శంచి కరా్మ దే్వహ్ూతులం గనుంగ్ని 
యిటినియిె. 

3-840-కంద పదాము 
" నుతచర తులార్! మీర్లు 
కృతకృతుాలు విషుణ పూజుఁ గేవలభకితన్ 
మతి నిషకపట లర  ైచే 
సరతిర  తదర్ున ఫలంబు సేకుఱె మీకున్.  

3-841-కంద పదాము 
శితీభయహ్ర్ణుుఁడు మునిజన 
నుతచర తుుఁడు పర్ుుఁడు మీ మనోర్థసరద్వధన్ 
వితతంబుగుఁ గావించుటుఁ 
జతుర్త మీ జనె మింక సఫలతుఁ బొ ంద్ెన్.  

3-842-కంద పదాము 
వినుడు సకాములున ై హ్ర  
ననుపమభకితన్ భజించు నద్ె ముకితకిుఁ జా 
లును మీ పుణాం బే మని 
కొనియాడుఁగ వచుు నీతికోవిదులారా!" 
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3-843-వచనము 
అని వ ండియుం గరా్ముని గనుంగ్ని యిటిను "భవద్ీయ తనూభవలం 
బకిటశ్రలవతిాచార్సంపనుి ల ైన మునివరేణుాలకుం బెండిి సేయుము; అటియిన 
వార  వలన బజిాసృషరట  బహ్ువిధంబుల వృద్వధం బొ ందు" నని చెప్రప మఱియు 
నిటినియిె. 

3-844-చంపకమాల 

" అనఘ! భవతుసతుండు సముదంచిత తేజుుఁడు న ైన యిమెహా 
తుెనిుఁ బర్మే్శు నీశు నజితున్ నల్లనాక్షు నమే్యు నచుాతున్ 
ఘనుని ననంతు నాదుా నవికార్ుని నక్షర్ుుఁగాుఁ దలంపుమీ 
ఘనుుఁడు సమసత  చేతన నికాయ హ్ృద్ీప్రసతద్ాయి గావునన్.  

3-845-సీస పదాము 
మానిత జాఞ న విజాఞ న యోగంబులు;  
 నను నుపాయంబుల నొనర్ుఁజేసర 
యలవుమ్మైుఁ గర్ెజీవుల నుదధర ంచుట;  
 కొఱకు నమెహితాతెకుుఁడు సమగీ 
హాటకర్ుచిజటాజూట ండు సతుులి;  
 పంకజనేతుిండు పదె వజ ి
హ్ల కుల్లశ్ాంకుశ లల్లత రేఖ్ాంకిత;  
 చర్ణ తలుండును సతతవగుణుుఁడు 

3-845.1-తటేగతీి 
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నగుచు నిపుపడు సర్సీర్ుహాక్ి నీదు 
గర్ా మం దుదయించెను ఘనుుఁడు నీకుుఁ 
దతతవబో ధంబుుఁ గావించుుఁ ద్ావకీన 
హ్ృదయ సంగత సంశయ మ్మలిుఁ బాపు.  

3-846-వచనము 
మఱియును. 

3-847-కంద పదాము 
నుతిక కిక సరదధగణ సే 
వితుుఁడెై ఘనసాంఖ్ాయోగవిలసరత తతతవ 
సరథతినిర్తుుఁ డగుచుుఁ గప్రలా 
ఖ్ాతుఁ దనర  చర ంచు నీ జగతయి మ్మలిన్." 

3-44-కనాకానవకవివాహ్ంబు 

3-848-కంద పదాము 
అని పల్లకి యమెరీచిం 
గని యుద్ాిహార్థ మునిచి కమలజుుఁ డంతం 
దన నందను లగు నార్ద 
సనకాదులుఁ గూడి యాతెసదనము కర గ న్.  

3-849-వచనము 
అంత; నా కరా్ముండు గమలసంభవ చోద్వతుం డగుచు యథయచితంబుగా 
నాతీెయ దుహితుల వివాహ్ంబు సేయం దలంచి మరీచికిం గళ్ యను 
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కనాకను; నతిికి ననసూయను; నంగ ర్సునకు శదీధను; బులసుత యనకు 
హ్విర్ుావును; బులహ్ునకు గతిని; గతీువునకు శ్ాంతినింగా నిజ కులాచార్ 
సర్ణిం బర ణయంబు గావించిన వార్ును గృత ద్ాన పర గహీ్ులును గరా్మ కృత 
సంభావనా సంభావితు లగుచు నతని చేత ననుజాఞ తుల ై జాయాసహితు లగుచు 
నిజాశమీ భూములకుం జనిర ; అంతం గరా్ముండు ద్ేవోతతముం డగు విషుణ ండు 
దన మంద్వర్ంబున నవతర ంచి వసరంచి యుంటం దన చితతంబున న ఱింగ ; వివికత 
సథలంబునకుం జని యచుటుఁ గప్రలునికి వందన బాచర ంచి యిటినియిె. 

3-850-సీస పదాము 
" చతురాతె! విను మాతె కృతము ల ైనటిట  య;  
 మంగళ్ భూత కర్ెంబు లన డి 
ద్ావాగ ి శిఖ్లచే దందహ్ామాను ల ై;  
 నటిట జీవులు దుదముటటలేక 
పాయక సంసార్బదుా ల ై యుందుర్ు;  
 తదావహేతుభూతంబు లయిన 
సకల ద్ేవతలుుఁ బసినుిలు నగుదుర్ు;  
 బహ్ుజనె పర చిత పాిపత  యోగ 

3-850.1-తటేగతీి 

చిర్సమాధ్వ తపో నిషటచే వివికత 
ద్ేశముల యోగ జనములు ధృతుల నే మ 
హానుభావు విలోకింతు ర్టిట  ద్వవా 
పుర్ుషర్తింబ! నా యింటుఁ బుటిట  తీవు.  
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3-851-వచనము 
మఱియు; సంసార్చకీ పర భాిమామాణుల మగుచు గాీముాల మయిన మా 
వర్తనంబులను గణింపక మద్ీయ గృహ్ంబునం బూర్ింబునం బతిిశీుతంబు ల ైన 
భవద్ీయ వాకాంబులు దపపకుండ ననుగహీింప నుదయించి" తని; వ ండియు 
నిటినియిె. 

3-852-కంద పదాము 
" తలపోయుఁగ నపాికృత 
బలయుకత చతుర్ుాజాద్వ భవదవతార్ం 
బులు నీ కనుర్ూపముల ై 
ప లుప ందుం గాద్ె పర్మపుర్ుష! మహాతాె!  

3-853-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-854-కంద పదాము 
అనయము భవద్ీయాశితీ 
జనసంర్క్షణముకొఱకు సమెతితోుఁ ద్ా 
ల్లున మానవ ర్ూపంబులు 
ననుర్ూపము లయిెాుఁ గాద్ె హ్ర ! నీక పుడున్.  

3-855-కంద పదాము 
సుమహిత తతతవజాఞ నా 
ర్థము విదిజానగణంబు దవిల్ల నమసాక 
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ర్ము లోల్లుఁ జేయు పదప్ీ 
ఠము గల నినుుఁ బొ గడవశమ్మ ఠవణిలింగన్.  

3-856-సీస పదాము 
సమధ్వక షడు్ ణ ైశిర్ా కార్ణుుఁడవు;  
 పర్మే్శిర్ుండవు పకిృతిపుర్ుష 
మహ్దహ్ంకార్ తనాెత ితతోషక్షభక;  
 హేతుకాలాతె విఖ్ాాత ధృతివి 
జగద్ాతెకుుఁడవు చిచేకితవి నాతీెయ;  
 జఠర్ నిక్ిపత  విశిపపించ 
మును గల సర్ిజఞమూర తవి సిచేంద;  
 శకిత యుకుత ండవు సర్ిసాక్ి 

3-856.1-తటేగతీి 

వగుచుుఁ గప్రలాఖ్ా దనరార్ు నటిట నీకు 
ననఘ మొొక కదుఁ బుతుిండ వగుచు నీవు 
నాకుుఁ బుటిటన కతన ఋణతియంబు 
వలనుఁ బాసరతి నిుఁక భకతవర్ద! నేను.  

3-857-తేటగతీి 

మానితవతి యోగసమాధ్వ నియతి 
చెంద్వ భవద్ీయ పాద్ార్వింద యుగము 
డెందమునుఁ జేర ు శ్లకంబు లందుుఁ ద్ొలుఁగ  
సంచర ంచెద నంచిత సథలము లందు." 
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3-858-కంద పదాము 
అని యిట ి  వినివించిన 
మునిపుంగవుుఁ డెైన కరా్ముని వచనంబుల్ 
విని భగవంతుం డగు న 
యానఘుుఁడు కప్రలుండు పల్లక  నర ెల్లద్య ుఁపన్.  

3-859-సీస పదాము 
" నాచేతుఁ బూర్ింబునం బతిిశీుత మ్మైన;  
 వచనముల్ దపపక వర్మునీంద ి
నీ యింటుఁ బుటిటతి నిరేితుకసరథతి;  
 భూర  దయాగుణంబున నవాపత  
సకల కాముుఁడ నేను సనుెనివేషంబు;  
 ధర యించు టెలి నాకొఱకుుఁ గాదు 
విను మహాతెకు ల ైన మునులకుుఁ బర్మాతె;  
 గుర్ు సద్వివేకంబు నర్సర చూపు 

3-859.1-తటేగతీి 

తతతవబో ధంబుకొఱకును ద్ాలపుఁబడిన 
యంచితవాకతమార్్మ్మై నటిట  దే్హ్ 
మని తలంపుము మతపదధ్ాానభకిత 
ధ్ీపరాయణ మహిమంబు ద్ేజర లుి .  

3-860-కంద పదాము 
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సమధ్వక నిషటం గృతయో 
గమునన్ సనియసత  సకలకర్ుెుఁడవ ై మో 
హ్ముుఁ బాసర భకితచే మో 
క్షముక ై భజియింపు నను వికార్ర్హితుుఁడెై.  

3-861-కంద పదాము 
ననుుఁ బర్మే్శుుఁ బర్ంజఞా 
తిని ననఘు ననంతు ద్ేవద్ేవు సకలభూ 
తనికాయగుహాశయు నా 
దుాని నజు నాదాంతశూనుా దుర తవిదూర్ున్.  

3-862-కంద పదాము 
తిర్ముగ భవద్ీయాంతః 
కర్ణసరోజాత కర ణకాతలమున సు 
సరథర్ుుఁ జేసర యింద్వయింబుల 
నిర్సరంచి మనోంబకమున న ఱిుఁ గను మనఘా!  

3-863-వచనము 
అటేిని. 

3-864-కంద పదాము 
తనర న మోక్షము నొంద్ెద 
వని పల్లకినుఁ గరా్ముండు నముెనికులచం 
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దుిని వలగ్ని వందనములు 
ఘనముగ నతిభకితుఁ జేసర గ్తుక మలర్న్.  

3-45-కరా్ముని తపోయాతి 

3-865-కంద పదాము 
మునిగణ సేవిత మగు వన 
మునకుం జని యందు మౌనమున నిససంగుం 
డును వహిిర్హితుుఁ డనిక ే
తనుుఁడెై యాతెైెకశర్ణ తతపర్ు డగుచున్.  

3-866-వచనము 
పర్బహి్ెంబుుఁ జితతంబున నిల్లప యహ్ంకార్ంబు విడిచి మమతింబు నిర్సరంచి 
దయాగుణంబునం జేసర సకల భూతంబు లందు సమతింబు భజియించి 
శ్ాంతశ్ేముషీ గర షుఠ ం డగుచు నిసతర్ంగం బగు వార థ చందంబున ధ్ీర్ుండెై నిఖిల 
పపించంబును వాసుద్ేవమయంబుగా దలంచుచు భకితయోగంబున భాగవత 
గతిం బొ ంద్ె" అని చెప్రప; వ ండియు, మ్మైతేయిుండు విదుర్ునిం గనుంగ్ని 
"కరా్ముండు వనంబునకుం జనిన యనంతర్ంబ మాతుివతసలుం డయిన 
కప్రలుండు బిందుసర్ంబున వసరయించి యుండ ద్ేవహ్ూతి తతతవమార్్ 
పదిర్శకుం డెైన సుతునిం గనుంగ్ని బహి్ెవచనంబులు దలంచుచు నిటినియిె. 

3-46-కప్రల ద్వేహ్ూతిసంవాదంబు 

3-867-కంద పదాము 
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" అసద్వంద్వయి ఘరి్ణమున 
వసుమతి నిర ిణణ  నగుచు వనర డి నా కీ 
యసదృశమోహ్తమో విని 
ర్సనం బనఘతె! యిే వ ర్వున ఘటించున్.  

3-868-కంద పదాము 
పట  ఘననీర్ంధ ితమః 
పటల పరీవృత జగత్రపంచమునకు న  
కకట ిలోచనమ్మై మహితో 
తకటర్ుచి వ లుగుదువు భానుక వైడి ననఘా!  

3-869-ఉతపలమాల 

భూర  మద్ీయ మోహ్తమముం బెడుఁబాప సమర్ుథ  లనుా ల  
వాిర్లు నీవకాక నిర్వదా! నిర్ంజన! నిర ికార్! సం 
సార్లతాలవిత!ి బుధసతతమ! సర్ిశర్ణా! ధర్ెవి 
సాత ర్క! సర్ిలోకశుభద్ాయక! నితావిభూతినాయకా!  

3-870-చంపకమాల 

నిను శర్ణంబు జొచెుద ననిందాతపో నిధ్వ! ననుిుఁ గావవే" 
యని తను ద్ేవహ్ూతి వినయంబున సనుితిసేసర వేడుఁగా 
ననుపమసతకృపాకల్లతుుఁ డెై కప్రలుం డనురాగ మొపప స 
జాన నిచయోపవర్్ ఫలసాధనమ్మై తగు తలి్లవాకామున్.  

3-871-కంద పదాము 
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విని మందసరెత లల్లతా 
ననకమలుం డుగుచు న మెనమునుఁ బమిోదం 
బనయంబు గడలుకొన నిజ 
జననికి నిటినియిెుఁ బర్మశ్ాంతుం డగుచున్.  

3-872-కంద పదాము 
" విను జీవుని చితతము ద్ా 
ఘన భవబంధ్ాపవర్్కార్ణ మద్వ యిే 
చినుఁ ద్వగిుణాసకతం బయి 
నను సంసృతిబంధకార్ణం బగు మఱియున్.  

3-873-తేటగతీి 

అద్వయు నారాయణాసకత మయిెానేని 
మోక్షకార్ణ మగు నని మునికులాబాి 
చందుిుఁ డన నొపుప కప్రలుండు జననితోడ 
నర థ వినుఁ జ ప్రప మఱియు నిటినియిెుఁ బీితి.  

3-874-వచనము 
మఱియుుఁ, జితతం బహ్ంకార్ మమకార్ ర్ూపాభిమానజాతంబు లగు 
గామలోభాద్వ కలుష వాితంబులచేత న పుపడు విముకతంబెై పర శుదధం బగు; 
నపుపడు సుఖ్దుఃఖ్ వివర ాతంబు నేకర్ూపంబు న ై పికృతి కంటెుఁ బర్ుండును, 
బర్మ పుర్ుషుండును, నిరేా దనుండును, సియంజఞాతియు, 
సూక్షెసిర్ూపుండును, నితర్వసతవంతరా పర చిేనుిండును, నుద్ాసీనుండును 
న ైన పర్మాతుెనిం దనెయంబును హ్తౌజసకంబు న ైన పపించంబును జాఞ న 
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వ ైరాగా భకిత యుకతం బగు మనంబుచేుఁ బొ డగాంచి; యోగ జనులు 
పర్తతతవసరద్వధకొఱకు నిఖిలాతెకుం డెైన నారాయణు నందు నియుజామానం 
బయిన భకితభావంబువలన నుదయించిన మార్్ంబునకు నితర్మార్్ంబులు సర  
గావండుి; విద్ాింసులు సంగం బింద్వయిా రాథ దాసద్విషయంబుగ నొనర ంపబడి 
జీవునకు నశిధ్వలం బగు బంధంబునకుుఁ గార్ణం బగు ననియు; నద్వయిె 
సద్విషయం బెైన నంతఃకర్ణ సంయమన హేతుభూతం బగుచు సాధుజనులకు 
ననర్్ళ్ మోక్షద్ాిర్ం బగు ననియుుఁ ద్ెల్లయుదుర్ు; సహ్నశ్రలుర్ు సమసత  
శరీర్ధ్ార్ులకు సుహ్ృతుత లును బర్మశ్ాంతులును గార్ుణికులును న ై పర తాకత 
కర్ెఫల సిభావులును విసృషట సిజన బంధుజనులును న ై 
మతపద్ాశయీులును, మదు్ ణధ్ాానపారీణులును, మతకథాపసింగ సంభర త 
శవీణానందులును నగుచు మద్ీయ కథల నొడువుచు వినుచునుండు పర్మ 
భాగవతోతతముల నాధ్ాాతిెకాద్వ తాపతయింబు దప్రంప జాలదు; అటిట  
సర్ిసంగవివర ాతు లగు పర్మభాగవతజనుల సంగం బప్ేక్షణీయంబు; అద్వ 
సకలద్యష నివార్కం బగు; అటిట  సతసంగంబున సర్ిపాిణి హ్ృతకర్ణర్సాయనంబు 
లగు మద్ీయ కథా పసింగంబులు గలుగు; మదు్ ణాకర్ణనంబునం జేసర 
శ్రఘీంొబుగుఁ గీమంబునం గ ైవలా మార్్దంబు లగు శదీ్ాధ భకుత  లుదయించు; 
అద్వయునుం గాక యేి పుర్ుషుం డెైననేమి మద్విర్చిత జగతకలపనాద్వ 
విహార్చింతచే నుదయించిన భకితంజేసర యింద్వయిసుఖ్ంబు వలనను దృషట 
శీుతంబు ల ైన యిెైహి కాముషరెకంబుల వలనను విముకుత ం డగుచుుఁ 
జితతగహీ్ణార్థంబు ఋజువు ల ైన యోగమార్్ంబులచే సంయుకుత ం డగునటిట  యోగ  
పకిృతిగుణ సేవనంబుచేత వ ైరాగాగుణ విజృంభితం బెైన జాఞ నయోగంబుచేతను 
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మదర పత భకితయోగంబుచేతను బతిాగాతెకుండ న ైన ననుి నంతఃకర్ణ 
నియుకుత నిం గావించు" నని చెప్రపన విని దే్వహ్ూతి గప్రలున కిటినియిె. 

3-875-కంద పదాము 
" ఏ భకిత భవదు్ ణపర్ 
మ్మై భవపాపపణిాశమ్మై ముకితశ్ర ీ
లాభము ర్యమునుఁ జేయునొ 
యా భకితవిధంబుుఁ ద్ెల్లయ నానతి యిావే.  

3-876-వచనము 
అద్వయునుం గాక భవదుద్వతం బయిన యోగంబును దదంగంబులును దద్త 
తతాత వవబో ధంబును సాకలాంబుగ మందబుద్వా  న ైన నాకు సుుటంబుగాుఁ ద్ెల్లయ 
నానతి" మెనినుఁ గప్రలుం డిటినియిె. 

3-877-సీస పదాము 
" జనయితి!ి విను మఱి సకల పద్ార్థప;  
 ర జాఞ నతతతవపారీణ మ్మైన 
యామాియ విహితకరాెచార్ములు గల్్ల;  
 తివుటమ్మై వర తంచు ద్ేవగణము 
పూని న ైసర ్కంబెైన నిరేితుక;  
 మగు భగవతేసవ మిగుల ముకిత 
కంటె గర షటంబు గావున నద్వయు భు;  
 కాత నింబు జీర్ణంబు నందుఁ జేయు 
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3-877.1-తటేగతీి 

ద్ీపత  జఠరాగ ిగతి ల్లంగద్ేహ్నాశ 
కంబు గావించు నద్వయునుగాక విషుణ  
భకిత వ ైభవములుఁ ద్ేటపఱతు వినుము 
సదు్ ణవాిత యోగలక్షణసమే్త 

3-878-చంపకమాల 

అమల్లనభకితుఁ గ్ందఱు మహాతుెలు మచుర్ణార్వింద యు 
గెము హ్ృదయంబునన్ నిల్లప్ర క్తుకుల ై యితరేత రానులా 
పముల మద్ీయ ద్వవాతనుపౌర్ుషముల్ కొనియాడుచుండి మో 
క్షము మద్వుఁ గోర్ నొలి ర్నిశంబు మదర పత సర్ికర్ుెల ై.  

3-879-సీస పదాము 
పర కింపుఁ గ్ందఱు భాగవతోతతముల్;  
 ఘనత క కికన పురాతనము ల ైన 
చార్ు పసిని వకాత ుర్ుణలోచన;  
 ములు గల్్ల వర్ద్ాన కల్లతములుగుఁ 
దనర్ు మద్వావాావతార్ వ ైభవములు;  
 మద్వనొపపుఁ దమ యోగమహిముఁ జేసర 
యనుభవించుచుుఁ దద్ీయాలాపములు సనుి;  
 తించుచుుఁ ద్వవుటుఁ దద్వావా విలస 

3-879.1-తటేగతీి 
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దవయవోద్ార్ సుందర్ నవవిలాస 
మందహాస మనోహ్ర్ మధుర్ వచన 
ర్చనచే నపహ్ృత మనఃపాిణు లగుచు 
న లమి నుందుర్ు నిశ్ేరేయసేచే లేక.  

3-880-మతేతభ వికీీడతిము 
కణుఁకన్ వార్లు వ ండి మోక్షనిర్ప్ేక్షసాింతుల ై యుండి తా 
మణమిాదాషటవిభూతి సేవితము నితాానంద సంధ్ాయియున్ 
గణనాతీతము నపమేి్యము సమగశీ్రకీమున్ సర్ిల 
క్షణయుకతంబును న ైన మోక్షపదవిం గ కైొందు ర్తుానితిన్.  

3-881-వచనము 
ఇట ి వొంద్వ. 

3-882-కంద పదాము 
తనర్ుదు ర్పుపణాాతుెలు 
జనయితి!ి మద్ీయ కాలచకీగసీనం 
బును నొందక నితాం బగు 
ననుపమ సుఖ్వృతిత  నుందు ర్ద్వ యిెటినిన్.  

3-883-మతేతభ వికీీడతిము 
సముుఁడెై సేిహ్ముచే సుతతిమును విశ్ాిసంబుచేతన్ సఖి 
తిముుఁ జాలన్ హితవృతితచేతను సుహ్ృతతవంబున్ సుమంతోిపద్ే 



567 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

శముచేతన్ నిజద్ేశికుం డనుఁగ నిచుల్ పూజుాుఁ డౌ నిషటద్ెై 
వమున ై వార కిుఁ గాలచకభీయముల్ వార ంపుదుం గావునన్." 

3-884-వచనము 
అని యిట ి  దె్లుపుచు మఱియు నిటినియిె. 

3-885-చంపకమాల 

" విను మద్వగాక యిా భువిుఁ ద్వవిం బలుమాఱుుఁ జర ంచు నాతె ద్ా 
ధన పశు పుత ిమిత ివనితాతతిప్ెైుఁ దగులంబు మాని న 
నినఘుని విశితోముఖ్ు నననాగతిన్ భజియించెనేని వా 
నిని ఘనమృతుార్ూప భవనీర్థవ నేుఁ దర యింపుఁ జేయుదున్.  

3-886-సీస పదాము 
ర్ూఢిుఁ బధి్ానపూర్ుషనాయకుండను;  
 భగవంతుుఁడను జగత్రభుుఁడ న ైన 
నాకంటె ననుాలుఁ గ కైొని తగ ల్లన;  
 యాతెలు భవభయం బందుదు ర్ద్వ 
గావున నా యాజఞుఁ గడవంగ నోడుట;  
 జేసర వాయువు వీచు శిఖి వ లుంగు 
నినుుఁడు దప్రంచుుఁ ద్ా నిందుిుఁడు వర ించు;  
 భయ మంద్వ మృతుావు పర్ువు ప్ెట ట ుఁ 

3-886.1-తటేగతీి 
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గాన విజాఞ న వ ైరాగాకల్లత మ్మైన 
భకితయోగంబునం జేసర పర్మపదము 
కొఱకు నయోాగ వర్ులు మచుర్ణభజను 
లగుచుుఁ జర యింపుదుర్ు నిర్ాయాతుె లగుచు.  

3-887-కంద పదాము 
గుర్ుభకితం జితతము మ 
తపర్మ్మై విలసరలుి  నంతపర్ాంతము స 
తుపర్ుషుల కిహ్లోకంబునుఁ 
జిర్తర్ మోక్ోదయంబు సేకుఱుచుండున్." 

3-888-కంద పదాము 
అని యిట ి  సనుెనీందుిుఁడు 
జననికి హ్ర భకితయోగ సంగతి న లిన్ 
వినిప్రంచుచు వ ండియు ని 
టినియిెన్ సమోెదచితుత ుఁ డగుచుుఁ గడంకన్.  

3-889-వచనము 
" అవాి! యివిిధంబున భకితయోగపకిార్ంబు సెప్రపతి; ఇంక దతతవలక్షణంబు 
వేఱువేఱ యిెఱింగ ంతు నే తతతవగుణంబుల న ఱింగ  నర్ులు పకిృతి 
గుణంబులవలన విముకుత  లగుదుర్ు; హ్ృదయగంీథవ విచేేదకంబు 
నాతెదర్శనర్ూపంబు నగు నా జాఞ నం బాతెనిశ్ేరేయస కార్ణంబు కావున ద్ాని 
న ఱింగ ంతు; అందు నాతెసిర్ూపం బెటిట  దనిన; ననాద్వయుుఁ, బుర్ుషుండును, 
సతాత ్వద్వ గుణశూనుాండును, బకిృతిగుణ విలక్షణుండును, బతికసవర్ూపుండును, 
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సియంపకిాశుండును మఱియు న వినితోడ నీ విశింబు సమనిితం బగు 
నతండు గుణతయిాతెతింబు నవాకతంబును భగవతసంబంధ్వయు నగు పకిృతి 
యందు యదృచేచే ల్మలావశంబునం బవిేశించిన నా పికృతి 
గుణతయిమయంబెైన సిర్ూపం బయిన పజిాసర్్ంబుుఁ జేయం గనుంగ్ని; 
యపుపడు మోహితుం డయి విజాఞ న తిరోధ్ానంబునం జేసర గుణతయిాతెకం 
బయిన పకిృతాధ్ాాసంబున ననోానామే్ళ్నం బగుటయు నంతం బకిృతిగుణంబుుఁ 
దన యందు నారోప్రంచుకొని కియీామాణంబు లగు కార్ాంబులవలనం 
గర్తృతింబు గల్లగ  సంసార్ బదుధ ండెై పార్తంతయింబు గల్లగ  యుండు; 
కర్తృతిశూనుాం డగు నీశిర్ుండు సాక్ి యగుటం జేసర యాతెకుం గార్ాకార్ణ 
కర్తృతింబులు పకిృతాధీ్నంబు లనియు; సుఖ్దుఃఖ్ భోకతృతింబులు పకిృతి 
విలక్షణుం డయిన పుర్ుషుని వనియు న ఱుంగుదుర్ు" అని చెప్రపన విని 
ద్ేవహ్ూతి కప్రలున కిటినియిె "బుర్ుష్ో తతమా! పకిృతి పుర్ుషులు సదసద్ాతెక 
పపించంబునకుుఁ గార్ణభూతులు గావున వాని లక్షణంబు సదసద్వివేక 
పూర్ికంబుగా నానతిముె;" అనిన భగవంతుం డిటినియిె. 

3-890-కంద పదాము 
" కమీమునుఁ ద్వగిుణము నవా 
కతము నితాము సదసద్ాతెకము మఱియుుఁ బధి్ా 
నము ననుఁగాుఁ బకిృతివిశ్ే 
షము లద్వయు విశిషట మనిర  సద్విదు ల లమిన్.  

3-891-వచనము 
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అందుుఁ బకిృతి చతుర ింశతితతాత వతెకంబెై యుండు; అద్వ యిెటినినం 
బంచమహాభూతంబులును, బంచతనాెతలిును, జాఞ నకరాెతెకంబు లయిన 
తికుక్షుశ్లరాత ిజిహాిఘాొణంబులు వాకాపణి పాదపాయూపసథంబులు నను 
దశ్ేంద్వయింబులును, మనోబుద్వధ  చితాత హ్ంకార్ంబు లను 
నంతఃకర్ణచతుషటయంబును నను చతుర ింశతి తతాత వతెకం బెైన సగుణబహి్ె 
సంసాథ నంబు సెప్రపతి; నిటమీుఁదుఁ గాలం బను పంచవింశకతతతవంబుసెప్ెపద; అద్వ 
గ్ందఱు పుర్ుషశబావాచుాం డైెన యిాశిర్ుని పౌర్ుషంబు గాలశబాంబునుఁ 
జ పపబడు నందుర్ు; అందు నహ్ంకార్ మోహితుండెై పకిృతి వొంద్వ జీవుండు 
భయంబుుఁ జ ందు; పకిృతిగుణసామాంబునం జేసర వర తంచి నిర ిశ్ేషుం డగు 
భగవంతుని చేష్ాట  విశ్ేషంబు దే్నివలన నుతపనిం బగు నద్వయ కాలం బని 
చెపపంబడు; అద్వయు జీవరాశాంతర్్తం బగుటంజేసర పుర్ుషుండనియు వాని 
బహిరాాగ వాాప్రత ం జేసర కాలం బనియుుఁ జ పపం బడు; ఆతె మాయం జేసర 
తతాత వంతర్్తుం డయిన జీవునివలన క్షుభితం బయి జగతాకర్ణం బగు పకిృతి 
యందు పర్మపుర్ుషుడు దన వీర్ాంబు ప్ెటిటన నా పకిృతి హిర్ణెయం బెైన 
మహ్తతతత వంబు పుటిటంచె; అంత సకల పపించబీజభూతుడును లయవిక్ేప 
శూనుాండును నగు నీశిర్ుండు దన సూక్షెవిగహీ్ంబు నందు నాతె గతం బెైన 
మహ్ద్ాద్వ పపించంబుల వ ల్లగ ంచుచు సితేజఞవిపతితం జేసర యాతెపసిాిపనంబు 
సేయు నటిట  తమంబును గసీరంచె" నని చెప్రప; వ ండియు నిటినియిె. 

3-892-కంద పదాము 
" ద్వవామగు వాసుద్ేవా 
ద్వవూాహ్చతుషటయంబు తిిజగము లందున్ 
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సేవాం బని చెపపంబడు 
భవాగుణా! ద్ాని న ఱుుఁగ బల్లక ద నీకున్.  

3-893-సీస పదాము 
సతతవపధి్ానమ్మై సిచేమ్మై శ్ాంతమ్మై;  
 యూర ెషటకంబుల నోసర ంచి 
సుర్ుచిర్ ష్ాడు్ ణా పర పూర్ణమ్మై నితా;  
 మ్మై భకతజన సేవామ్మై తనర ు 
వలనొపుపచుండు నవాిసుద్ేవవూాహ్;  
 మంత మహ్తతతత వ మందు నోల్ల 
ర్ూఢిుఁ గ యీాశకితర్ూపంబు గలు్  న;  
 హ్ంకార్ ముతపని మయిెా నద్వయ 

3-893.1-తటేగతీి 

సర్వి వ ైకార కంబుుఁ దైె్జసముుఁ ద్ామ 
సంబు నా మూుఁడు ద్ెఱుఁగుల బర్గు నందుుఁ 
దనర్ు వ ైకార కము మనసుసనకు నింద్వ ి
యములకును గగనముఖ్ భూతముల కర్య 

3-894-వచనము 
అద్వ ద్ేవతార్ూపంబుల నుండు ద్ెైజసాహ్ంకార్ంబు బుద్వా  పాిణంబులుం గల్లగ  
యుండు తామసాహ్ంకార్ం బింద్వయి మే్ళ్నంబున నర్థమాతంి బెై యుండు; 
మఱియును. 
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3-895-సీస పదాము 
అటిట యహ్ంకార్ మం దధ్వషరటంచి సా;  
 హ్సఫిణామండలాభిరాముుఁ 
డెై తనరార్ు ననంతుుఁడు సంకరి్;  
 ణుం డనుఁ దగు పుర్ుషుండు ఘనుుఁడు 
మహిత భూతేంద్వయి మానస మయుుఁడు న ై;  
 కర్తృతి కార్ాతి కార్ణతి  
పకిట శ్ాంతతి ఘోర్తి మూఢతాిద్వ;  
 లక్షణ లక్ితోలాి సర యగుచు 

3-895.1-తటేగతీి 

నుండు నమే్ెటి ర ండవ వూాహ్ మనుఁగ 
ఘనవికార్ంబుుఁ బొ ందు వ ైకార కంబు 
వలన వినుము మనసతతి మ్మలమిుఁ బుటెట 
మఱియు వ ైకార కంబును మాత! వినుము.  

3-47-బిహాెండయతపతిత  

3-896-వచనము 
అద్వ యిెట ట  లంటేని సామానాచింతయు విశ్ేషచింతయు ననందగు సంకలప 
వికలపంబులం జేసర కామసంభవం బనంబడు న ద్వా , యనిర్ుద్ాా ఖ్ాం బయిన 
వూాహ్ం బద్వయ హ్ృషీకంబులకు నధ్ీశిర్ం బయి సకల యోగీంది సేవాం 
బగుచు శర్ద్వంద్ీవర్ శ్ాామం బయి యుండు; వ ండియుం ద్ెైజసంబువలన 
బుద్వధతతత వంబు పుటెట ; ద్ాని లక్షణంబులు దవిాపకిాశం బెైన జాఞ నంబును, 
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నింద్వయిానుగహీ్ంబును, సంశయంబును, మిథాాజాఞ నంబును, నిదయిు, 
నిశుయంబును సెృతియు ననందగ  యుండు; మఱియుుఁ ద్ెైజసాహ్ంకార్ంబు 
వలన జాఞ నేంద్వయి కరేెంద్వియంబులును గ యీాజాఞ నసాధనంబులును గల్లగ  
యుండుుఁ; బాిణంబునకుం గ ీయాశకితయు బుద్వధ కి జాఞ నశకితయు నగుటం జేసర 
యింద్వయింబులకుుఁ ద్ెైజసతింబు గల్లగ  యుండు; భగదాకిత ప్ేిర తం బయిన 
తామసాహ్ంకార్ంబువలన శబా తనాెతంిబు పుటెట ; ద్ానివలన నాకాశంబును 
నాకాశంబువలన శ్లీతిింద్వయింబును పుటెట ; శ్లీతంిబు శబాగాీహి యయెిా; శబాం 
బర్థంబునకు నాశయీంబెై శ్లీతకు జాఞ నజనకం బయిెా మఱియు 
శబాతనాెతంిబువలన నాకాశం బయి యా యాకాశంబు భూతంబులకు 
బాహాాభాంతర్ంబుల నవకాశం బిచుటయు నాతె పాిణేంద్వయిాదులకు నాశయీం 
బగుటయు నను లక్షణంబులు గల్లగ  యుండు కాల గతిచే వికార్ంబు నొందు; 
శబాతనాెత ిలక్షణం బగు నభంబువలన సపర్శంబును సపర్శంబువలన 
వాయువును వాయువుచే సపర్శగాీహియైెిన తిగ ంద్వియంబును బుటెట ; 
మృదుతింబును గఠ నతింబును శ్ ైతాంబును నుషణతింబును నను నివి 
సపర్శంబునకు సపర్శతిం బని చెపపంబడు; మఱియు వాయువునకుుఁ 
జాలనంబును పర్సపర్ విభాగకర్ణంబును దనేెళ్నంబును దవిాశబానేతృతింబు 
నగు; అందు గంధవంతం బగు దవిాంబును ఘాొణేద్వయింబు నొంద్వంచుట 
దవిానేతృతింబు దూర్సథం బగు శబాంబును శ్లీతేంిద్వియ గాీహ్ా మగు; 
నటలి నర ంచుట శబానేతృతింబు సరేింద్వయిాతెకతింబు ననునవి లక్షణంబుల ై 
యుండు; ద్ెైవప్ేిర తంబెై సపర్శ తనాెత ిగుణకం బగు వాయువువలన 
ర్ూపంబును ద్ానివలనుఁ ద్ేజంబును బుటెట; ర్ూపంబు నేతేంిద్వయి గాీహ్కం 
బయిెా నేతగితం బయిన ర్ూపంబునకు నుపలంభకతింబును 
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దవిాాకార్సమతింబును దివాంబునకు నుపసరా్నం బగుటయు దవిాపర ణామ 
పతిీతియు నివి ర్ూపవృతుత  లనంబడు; తెైజసంబునకు సాధ్ార్ణంబు లగు 
ధర్ెంబులు ద్య ాతం బనుఁ బికాశంబు పచనం బనుఁ దండులాదుల పాకంబు 
ప్రపాసా నిమితతం బెైన పానంబు క్షునిిమితతం బెైన యోదనంబు హిమమరా్నం 
బగు శ్లషణంబు ననునివి వృతుత ల ై యుండు; ర్ూపతనాెతంిబువలన 
ద్ెైవచోద్వతంబెై వికార్ంబు నొందు తేజసుస వలన ర్సతనాెతంిబు పుటెట; 
ర్సతనాెతంిబువలన జలంబు పుటెట ; జిహ్ి యను ర్సనేంద్వయింబు ర్సగాీహ్కం 
బయిెా; ఆ ర్సం బేకంబెై యుండియు భూతవికార్ంబునం జేసర కష్ాయ తికత 
కటాిమి మధురాద్వ భేదంబుల ననేక విధం బయిెా; వ ండియు సాంసర ్క 
దవిావికార్ంబునంజేసర యారా్ుం బగుటయు ముదాగట ట టయుుఁ దృప్రత  
ద్ాతృతింబును జీవంబును దద్ెైికిబా నివర్తనంబును మృదూకర్ణంబును 
ద్ాపనివార్ణంబును గూపగతం బయిన జలంబు ద్వవియ మఱియు 
నుద్మించుటయు ననునివి జలవృతుత  లనంబడు; ర్సతనాెతంిబువలన 
ద్ెైవచోద్వతంబెై వికార్ంబునం బొ ంద్వన జలంబు వలన గంధతనాెతంిబు పుటెట ; 
ద్ానివలనం బృథవియు గల్లగ  ఘాొణంబు గంధగాీహ్కం బయెిా; అందు గంధం 
బేకం బయుా వాంజనాద్వగతం బయి హింగాిద్వ నిమితతం బయిన 
మిశమీగంధంబును కర్ంభంబును గృంజనాద్వగతం బయిన పూతిగంధంబును; 
ఘనసారాద్వ నిమితతం బయిన సుగంధంబును శతపతాిద్వగతం బగు శ్ాంత 
గంధంబును లశునాద్వగతం బెైన యుగగీంధంబును బర్ుషరాత చితాినాిద్వ గతం 
బయిన యామిగంధంబును దవిాావయవ వ ైషమాంబునం జేసర యనేకవిధంబెై 
యుండు; అద్వయునుం గాక పతిిమాద్వర్ూపంబులం జేసర సాకార్తాపాదనం బగు 
భావంబును, జలాద్వ విలక్షణ తయిాంతర్ నిర్ప్ేక్షం బయిన సరథతియు 
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జలాధ్ాాధ్ార్త యను ధ్ార్ణంబును, నాకాశ్ాదావచేేదకతింబును, సకలపాిణి 
పుంసాత వభి వాకీతకర్ణంబును ననునివి పృథీివృతుత  లనంబడు" అని చెప్రప 
వ ండియు నిటినియిె "నభో సాధ్ార్ణగుణ శబావిశే్షగాీహ్కంబు శ్లీతంిబును, 
వాయి సాధ్ార్ణగుణ విశే్షగాీహ్కంబు సపర్శంబును, ద్ేజఞ సాధ్ార్ణగుణ 
విశే్షగాీహ్కంబు చక్షుర ంద్వియంబును, నంభో సాధ్ార్ణగుణ విశే్షగాీహ్కంబు 
ర్సనేంద్వయింబును, భూమా సాధ్ార్ణగుణ విశే్షగాీహ్కంబు 
ఘాొణేంద్వయింబును, నాకాశ్ాద్వ గుణంబులగుచు శబాా ద్వకార్ాంబు లగు 
వాయాిదు లందుుఁ గార్ణానియంబు నననిిుఁటికిం బృథీి సంబంధంబు 
గలుగుటంజేసర భూమి యందు శబాసపర్శర్ూపర్సగంధంబులు గలుగుట 
మహ్ద్ాద్వపృథవవాంతంబు లగు నీ యిేడు తతతవంబులు పర్సపర్ మిళితంబు ల ై 
భోగాయతనం బగు పుర్ుషునిం గల్లపంప సమర్థంబుల ై యునిం జూచి 
కాలాదృషటసతాిదులం గూడి జగతాకర్ణుండును ద్ెైరగుణావిశిషుట ండును నశే్ష 
నియామకుండును నిర్ంజనాకార్ుండును నగు సరేి శిర్ుం డందు బివేశించు; 
అంత ననోానాక్షుబితంబు ల ై మిళితంబు ల ైన మహ్ద్ాదుల వలన 
నధ్వష్ాట తృచేతన ర్హితం బగు నొక యండంబు పుటెట ; అందు. 

3-897-సీస పదాము 
గుర్ుశకితయ్ విరాట పర్ుషుండు సంభవం;  
 బయిెా నయాండంబు నర థుఁ బొ దవి 
యంబు ముఖ్ావర్ణంబు లగకొకకటికి;  
 దశగుణితంబుల ై తవిల్ల యావ 
ర్ణముల ై యుండును గమీమున లోకంబు;  
 నకు మే్లుకటి పో ల్లకుఁ దనర ు 
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పంకజఞదర్ుని ర్ూపము విలసరంచును;  
 లోలత జలములోుఁ ద్ేలుచుని 

3-897.1-తటేగతీి 

హేమమయ మ్మైన యండంబులో మహాను 
భావుుఁ డభవుండు హ్ర  ద్ేవద్ేవుుఁ డఖిల 
జేత నారాయణుుఁడు పవిేశించి యపుడు 
విషుణ పద భేదనంబు గావించి యందు.  

3-48-విరాట పర్ుష పికార్ంబు 

3-898-సీస పదాము 
కర్మొపపుఁగా విరాట పర్ుషుండు వ లుుఁగ్ందు;  
 నా విరాట పర్ుషుని యాననంబు 
వలనను వాణియు వాణితో వహిియు;  
 నాసంబువలనుఁ బాిణములుఁ గూడి  
ఘాొణేంద్వయిం బయిెా ఘాొణంబువలనను;  
 వాయువులును బాిణవాయువులును 
నందు నక్షులు చక్షు వందు సూర్ుాండును;  
 నందభిధ్ాానంబు నర థుఁ జేయుఁ 

3-898.1-తటేగతీి 

గర్ణములు జాత మయిెాుఁ దతకర్ణసమితి 
వలన శ్లీతేంిద్వయింబు ద్వకుకలును గల్లగ ుఁ  
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దికుకచే శెశీు రోమ వితానకములు 
నోషధ్వవాితమును భవ మొంద్ె; మఱియు.  

3-899-తేటగతీి 

ద్ానివలనను మే్ఢంిబు గానుఁబడియెిుఁ 
బర్ుఁగ రేతంబువలన నాపంబు పుటెట 
గుదమువలన నపానంబు నుదయ మయిెా 
ద్ానివలనను మృతుావు దగ జనించె.  

3-900-కంద పదాము 
కర్ములవలనను బలమును 
నిర్వుగ నా ర ంటివలన నిందుిుఁడుుఁ బాద్ాం 
బుర్ుహ్ంబులవలన గతియు 
నర్ుదుగ నా ర ంటివలన హ్ర యును గల్లగ న్.  

3-901-కంద పదాము 
ఘన నాడమ పుంజమువల 
నను ర్కతము ద్ానివలన నదులును జఠర్ం 
బున నాకుఁల్లయును దప్రపయుుఁ 
ననయము నా ర ంటివలన నబుా లు పుటెటన్.  

3-902-కంద పదాము 
విను హ్ృదయమువలనను మన 
మును మనమునుఁ దుహినకర్ుుఁడు బుద్వధయుుఁ జితతం 
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బున బహి్ెయు క్ేతజిుఞ ం 
డును గల్లగ ర  యవిిరాజుుఁడుం బూర్ుషతన్.  

3-903-వచనము 
మఱియు; విరాట పర్ుషు నం దుదయించిన వాషరటర్ూపంబు లగు నాకాశ్ాద్వ 
భూతంబులును శబాంబు మొదలగు భూతతనాెతంిబులును వాగాద్ీంద్వియ 
జాతంబును దదధ్వద్ేవతలును దమంతన సమిషరటర్ూపుం డగు క్ేతజిుఞ ం బవిృతిత  
పవికతకుం జేయ నసమర్థంబు లయిెా; ఎటినిన ద్ేవాధ్వషరటతంబు లగు 
నింద్వయింబులు ద్ాము వేరేిఱ యయిాాశిర్ుం బవిృతుత నుెఖ్ుం జేయనోపక 
కమీంబునం దతతదధ్వష్ాట నాదుల నొంద్ె; అందు నగ ి వాగ ంద్వయింబుతోడ 
ముఖ్ంబు నొంద్వ పవిర తంచిన విరాటాకర్ాం బగు వాషరట  శరీర్జాతం బనుతపనిం 
బయిెా; అంత నాసయు ఘాొణేంద్వయింబుతోడ వాయువుం గూడిన నటిటద్వ 
యయిెా; నాద్వతుాుఁడు చక్షుర ంద్వయింబుతోడ నేతంిబులు నొంద్వన వృథాభూతం 
బయిెా; ద్వగేావతాకం బగు కర్ణంబు శ్లీతేంిద్వయింబుతోుఁ గూడిన విరాటాకర్ా 
ప్ేిర్ణాయోగాం బయిెా ఓషధులు రోమంబులం దిగ ంద్వయింబుుఁ జ ంద్వ విఫలం 
బయిెా; అద్ెైావం బగు మే్ఢంిబు రేతంబు నొంద్వనుఁ దతాకర్ాకర్ణాదక్షం బయెిాుఁ; 
బదంపడి గుదంబు మృతుావు తోడ నపానేంద్వయింబుుఁ జేర న నద్వ హ  నాంబు 
నొంద్ె; విషుణ  దే్వతాకంబు లగు చర్ణంబులు గతితోుఁ గూడిన ననీశిర్ంబు 
లయిెాుఁ; బాణీంద్వయింబు ల్లందది్ెైవతంబు లగుచు బలంబు నొంద్వన శకితహమనంబు 
లయిెా; మఱియు నాడులు సనద్ీకంబుల ై లోహితంబు వొంద్వన నిర్ర్థకంబు 
లయిెా; నుదర్ంబు సరంధువుల తోడుఁ జేర  క్షుతిప పాసలం బొ ంద్వన వార్థం బయిెా; 
హ్ృదయంబు మనంబు తోడం జందుి నొంద్వన నూర్క యుండె; బుద్వధ  బహిాెద్వ 
ద్ెైవతంబెై హ్ృదయంబు నొంద్వన నిషులం బయిెాుఁ జితతం బభిమానంబుతో 
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ర్ుదుినిం జ ంద్వన విరాటాకర్ా జాతం బనుభూతం బయిెా; నంతుఁ జ ైతుాం డగు 
క్ేతజిుఞ ండు హ్ృదయాధ్వష్ాట నంబు నొంద్వ చితతంబు తోడం బవిేశించిన 
విరాట పర్ుషుండు సల్లల కార్ాభూత బహిాెండంబు నొంద్వ పవిృతుానుెఖ్క్షముం 
డయిెా; సుపుత ం డగు పుర్ుషునిం బాిణాదులు దమ బలంబుచే భగవదప్ేిర తంబు 
లగుచు నుతాథ పనా సమర్థంబు లగు చందంబున నగాియదులు సాిధ్వష్ాట న 
భూతంబు లగు నిద్వయింబులతోడ ద్ేవాద్వ శరీర్ంబుల నొంద్వయు నశకతంబు 
లయిెా" అని మఱియు "నవిిరాట పర్ుషుని ననవర్తభకితం జేసర విర్కుత ల ై 
యాతెల యందు వివేకంబు గల మహాతుెలు చింతింపుదు ర్నియుుఁ 
బకిృతిపుర్ుష వివేకంబున మోక్షంబును బకిృతి సంబంధంబున సంసార్ంబును 
గలుగు" ననియుుఁ జ ప్రప మఱియు నిటినియిె. 

3-49-పికృతి పుర్ుష వివకేంబు 

3-904-సీస పదాము 
" జననుత! సతతవర్జసతమో గుణమయ;  
 మ్మైన పాికృతకార్ా మగు శరీర్ 
గతుుఁ డయుాుఁ బుర్ుషుండు గడుఁగ  పాికృతములు;  
 నగు సుఖ్ దుఃఖ్ మోహ్ముల వలనుఁ 
గర్ మనుర్కుత ండు గాుఁడు వికార్వి;  
 హమనుుఁడు ద్వగిుణర్హితుుఁడు నగుచు 
బలసర నిర్ెలజల పతిిబింబితుండెైన;  
 ద్వనకర్ుభంగ  వర తంచు నటిట 

3-904.1-తటేగతీి 
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యాతె పకిృతిగుణంబుల యందుుఁ దగులు 
వడి యహ్ంకార్మూఢుుఁడెై ద్ొడర  యిేను 
గడుఁగ  నిఖిలంబునకు న లిుఁ గర్త నని ప ి
సంగవశతను బకిృతి ద్యషములుఁ బొ ంద్వ 

3-905-కంద పదాము 
సుర్ తిర్ాఙ్ెనుజసాథ  
వర్ర్ూపము లగుచుుఁ గర్ెవాసనచేతం 
బర్ప్ెైన మిశయీోనులుఁ 
ద్వర్ముగ జనియించి సంసృతిం గ ైకొని తాన్.  

3-906-కంద పదాము 
పూని చర ంచుచు విషయ 
ధ్ాానంబునుఁజేసర సాిప్రికారాథ గమ సం 
ధ్ానము రీతి నసతపథ 
మానసుుఁ డగుచున్ భమిించు మతిలోలుండె.ై  

3-907-వచనము 
అట ి  గావున. 

3-908-తేటగతీి 

పూని మోక్ార థ యగు వాుఁడు ద్ీని ద్ీవ ి
భకితయోగంబుచేత విర్కితబొ ంద్వ 
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మనము వశముగుఁజేసర యమనియమాద్వ 
యోగమార్్కియీాభాాస యుకితుఁ జేసర.  

3-909-సీస పదాము 
శదీ్ాధ గర షుట ుఁడెై సతా మ్మైనటిట  మ;  
 ద్ాావంబు మతాపద సేవనంబు 
వర ణత మతకథాకర్ణనంబును సర్ి;  
 భూత సమతిమజాతవ ైర్ 
మును బహి్ెచర్ాంబు ఘన మౌనమాద్వగా;  
 గల నిజ ధర్ెసంగతులుఁ జేసర 
సంతుషుట ుఁడును మితాశనుుఁడు నేకాంతియు;  
 మననశ్రలుుఁడు వీత మతసర్ుండు 

3-909.1-తటేగతీి 

నగుచు మితతిిమున గృపుఁ దగ ల్ల యాతె 
కల్లత విజాఞ ని యైెి బంధకంబు ల ైన 
ఘన శరీర్ పర గహీ్ో తకంఠ యందు 
నాగహీ్ము వాసర వర తంప నగును మఱియు.  

3-910-వచనము 
జీవేశిర్ తతతవజాఞ నంబునం జేసర నివృతతం బయిన బుద్వధ  దదవసాథ నంబునుం గల్లగ  
దూరీభూతేతర్దర్శనుండెై జీవాతెజాఞ నంబునం జేసర చక్షుర ంద్వయింబున 
సూర్ుాని దర శంచు చందంబున నాతె నాయకుం డయిన శ్రమీనాిరాయణుని 
దర శంచి నిర్ుపాధ్వకంబెై మిథాాభూతం బగు నహ్ంకార్ంబున సదూిపంబుచేుఁ 
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బకిాశమానం బగుచుుఁ బధి్ాన కార్ణంబునకు నధ్వష్ాట నంబును గార్ాంబునకుుఁ 
జక్షువుం బో ల ుఁ బకిాశంబును సమసత  కార్ాకార్ణానుసూాతంబును 
బర పూర్ణంబును సర్ివాాపకంబును నగు బహి్ెంబును బొ ందు" నని చెప్రప 
వ ండియు నిటినియిె. 

3-911-సీస పదాము 
" విను మాతెవేతతకు విషుణ సిర్ూపంబు;  
 న ఱుుఁగంగుఁ బడునద్వ యెిటిటని 
గగనసుథ ుఁ డగు ద్వనకర్ు కిర్ణచాేయ;  
 జలముల గృహ్కుడాజాలకముల 
వలన ద్య ుఁచిన పతిిఫల్లతంబుచేత నూ;  
 హింపగుఁ బడిన యయిానుని పగ ద్వ 
నర థ మనోబుదధయహ్ంకర్ణతియ;  
 నాడమపకిాశమునను న ఱుంగ 

3-911.1-తటేగతీి 

వచుు నాతెసిర్ూపంబు వలుఁతిగాుఁగ 
జితతమునుఁ ద్యచు నంచితశ్రుీఁ దనర ు 
యమెహామూర త సర్ిభూతాంతరాతుెుఁ 
డగుచు నాతెజుఞ లకుుఁ గాననగును మఱియు.  

3-912-వచనము 
జీవుండు పర్మాతాెనుషకుత ండెై భూతాద్వ తతతవంబులు ల్మనంబుల ై పకిృతి 
యందు వాసనామాతంిబు గల్లగ  యకార్ాకర్ణంబుల ై యుని సుషుప్రత  
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సమయంబునం ద్ాను నిసతందుిం డగుచు నితర్ంబుచేతుఁ గపపబడనివాుఁ డెై 
పర్మాతాెనుభవంబు సేయుచుండును" అని చెప్రపన విని; ద్ేవహ్ూతి 
యిటినియిె. 

3-913-సీస పదాము 
" విమలాతె యిా పృథవవికిని గంధమునకు;  
 సల్లలంబునకును ర్సంబునకును 
ననోానా మగు నవినాభావసంబంధ;  
 మ్మైన సంగతిుఁ బకిృతాాతెలకును 
సతతంబు ననోానా సంబంధమ్మై యుండు;  
 పకిృతి ద్ా నయాాతెుఁ బాయు టెట ి  
దలపోయ నొకమాట  తతతవబొ ధముచేత;  
 భవభయంబుల న లిుఁ బాయు టెట ి  

3-913.1-తటేగతీి 

చచిు కమీెఱుఁ బుటటని జాడ యిేద్వ 
యినిియుుఁ ద్ెల్లయ నానతి యిచిు ననుిుఁ 
గర్ుణ ర్క్ింపవే ద్ేవగణసుసేవా!  
భకతలోకానుగంతవా! పర్మపుర్ుష!" 

3-914-వచనము 
అనిన భగవంతుం డిటినియి ె"అనిమితతం బయిన సిధర్ెంబునను, 
నిర్ెలాంతఃకర్ణంబునను, సునిశిుతంబెైన మదాకితయోగంబునను, 
సతకథాశవీణసంపాద్వతంబెైన వ ైరాగాంబునను, దృషట పకిృతిపుర్ుష 
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యాధ్ాాతెంబగు జాఞ నంబునను, బల్లషటం బయి కామానభిషింగం బగు 
విర్కితవలనుఁ దపో యుకతం బయిన యోగంబునను, ద్ీవంి బయిన చితెతత కాగతీం జేసర 
పుర్ుషుని దగు పకిృతి దందహ్ామానం బెై తిరోధ్ానంబును బొ ందు; 
అద్వయునుం గాక యర్ణిగతం బెైన వహిిచే నర్ణి దహింపుఁ బడు చందంబున 
జాఞ నంబునను దతతవదర్శనంబుననుం జేసర నిర్ంతర్ంబు బలవంతంబును 
దృషటద్యషంబును నగు పకిృతి జీవునిచేత భుకతభోగమ్మై విడువంబడు" అని చెప్రప. 

3-915-కంద పదాము 
" విను పకిృతి న ైజమహిమం 
బునుఁ దనలో నుని యటిట పుర్ుషునకు మహే 
శునకు నశుభవిసుుర్ణం 
బనయముుఁ గావింపజాల దద్వ యిెటినినన్.  

3-916-చంపకమాల 

పుర్ుషుుఁడు నిదవిోుఁ గలలుఁ బొ ందు ననర్థకముల్ పబిో ధమం 
దర్యగుఁ మిథాల ై పుర్ుషు నందు ఘటింపని క ైవడిం బరే 
శిర్ునకు నాతెనాథునకు సర్ిశరీర కిుఁ గర్ెసాక్ికిం 
బర్ువడిుఁ బొ ంద వ నిుఁటికిుఁ బాికృతద్యషము లంగనామణీ!" 

3-917-వచనము 
అని వ ండియు నిటినియిె. 

3-918-సీస పదాము 
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" అధ్ాాతె తతపర్ుం డగు వాుఁడు ప్ెకుక జ;  
 నెంబులుఁ బెకుక కాలంబు లందు  
బహి్ెపదపాిప్రత  పర్ాంతమును బుట ట ;  
 సరాిర్థవ ైరాగాశ్ాల్ల యగుచుుఁ 
బూని నా భకుత లచే నుపద్ేశింపుఁ;  
 బడిన విజాఞ నసంపతితచేత 
బర్ుఁగుఁ బబిుదుధ ుఁడెై బహ్ువార్ములు భూర ;  
 మత్రసాదపాిప్రతమతిుఁ దనర్ుు 

3-918.1-తటేగతీి 

నిజపర జాఞ న విచిేనినిఖిలసంశ 
యుండు నిర్ుెకతల్లంగద్ేహ్ుండు నగుచు 
ననఘ! యోగీందహి్ృద్ే్య మగు మద్ీయ 
ద్వవాధ్ామంబు నొందు సంద్ీపుత ుఁ డగుచు.  

3-919-వచనము 
మఱియు; నణిమాదాషెైటశిర్ాంబులు మోక్షంబున కంతరాయంబులు గావున 
వాని యందు విగతసంగుండును మద్ీయ చర్ణసరోజసరథత 
లల్లతాంతర్ంగుండును నగు వాడు మృతుాదే్వత నపహ్సరంచి మోక్షంబు నొందు" 
అని చెప్రప; వ ండియు "యోగలక్షణపకిార్ంబు వినిప్రంతు విను" మని 
భగవంతుం డెైన కప్రలుండు నృపాతెజ కిటినియిె. 

3-920-కంద పదాము 
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" ధ్నీిధుల ై యేి యోగవి 
ధ్ానంబునుఁ జేసర మనము దగ విమలంబెై 
మానిత మగు మతపదముం 
బూనుదు రా యోగధర్ెముల న ఱిుఁగ ంతున్.  

3-921-వచనము 
అద్వ యిెటినిన, శకితకొలుఁద్వ సిధరాెచర్ణంబును; శ్ాసత ర వినిషరదధ  ధర్ెకర్ెంబులు 
మానుటయు; ద్ెైవికంబెై వచిున యర్థంబువలన సంతోషరంచుటయు; 
మహాభాగవత శ్రీపాద్ార్వింద్ార్ునంబును; గాీమాధర్ె నివృతితయు; 
మోక్షధర్ెంబుల యందు ర్తియు; మితం బెై శుదధం బయిన యాహార్ సేవయు; 
విజనం బయి నిరాబధకం బయిన సాథ నంబున నుండుటయు; హింసా 
రాహితాంబును; పతాంబును; నసేతయంబును; దన క ంత యర్థం బుపయోగ ంచు 
నంత యర్థంబ సీికర ంచుటయు; బహి్ెచర్ాంబును; తపశ్ౌశచంబులును; 
సాిధ్ాాయ పఠనంబును; బర్మ పుర్ుషుం డెైన సరేిశిర్ుని యర్ునంబును; 
మౌనంబును; నాసన జయంబును; ద్ానం జేసర సెైథర్ాంబును; బాిణవాయు 
సివశ్రకర్ణంబును; నింద్వయి నిగహీ్ర్ూపం బెైన పతిాాహార్ంబును; మనంబుచే 
నింద్వయింబుల విషయంబులవలన మర్ల్లంచి హ్ృదయ మందు నిలుపటయు; 
ద్ేహ్గతం బెైన మూలాధ్ారాద్వ సాథ నంబులలో నొకక సాథ నంబు నందు హ్ృదయ 
గతం బయిన మనసుసతోడంగూడుఁ బాిణ ధ్ార్ణంబును; వ ైకుంఠుం డెైన 
సరేిశిర్ుండు పవిర తంచిన ద్వవా ల్మలాచర త ిధ్ాానంబును; 
మానసెైకాగీకీర్ణంబును; బర్మాతె యగు పదెనాభుని సమానాకార్తయును; 
నిద్వయునుం గాక తకికన వతిద్ానాదులం జేసర మనోదుషటం బయిన 
యసనాెర్్ంబును బర హ్ర ంచి జితపాిణుం డెై, మ్మలిన యోజించి శుచి యైెిన 
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ద్ేశంబునం బతిిషరటంచి విజితాసనుం డెై, యభాసత  కుశ్ాజిన చేలోతతరాసనం బెైన 
యాసనంబు సేసర, ఋజుకాయుం డెై పాిణమా ర్్ంబును గుంభక రేచక 
పూర్కంబులం గోశశ్లధనంబు సేసర, కుంభక పూర్కంబుల చేతం బతిికూలంబు 
గావించి, చంచలం బయిన చితతంబు సుసరథర్ంబు గావించి, తీవంి బయిన 
యమంబునం బతిపతం బయి విగత సమసత  ద్యషం బగు చామీకర్ంబు కర్ణి 
విర్జంబు సేసర, జిత మార్ుతుం డగు యోగ  గమీెఱం బాిణాయామం బను 
పావకుని చేత వాత ప్రతత  శిే్షెంబులను ద్యషంబుల భసీెకర్ణంబు సేసర, 
ధ్ార్ణంబు చేతుఁ గ ల్లబషంబులను బతిాాహార్ంబు చేత సంసర్్ంబులను దహ్నంబు 
సేసర ధ్ాానంబుచేత రాగంబుల సతాత వద్వగుణంబులను నివార ంచి సి 
నాసాగాీవలోకనంబు సేయుచు. 

3-50-విషుణ  సరాింగసోత తింబు 

3-922-సీస పదాము 
దళ్ దర్వింద సుందర్ పతరి్ుచిరాక్షు;  
 సలల్లత శ్రవీతసకల్లతవక్షు 
నీలనీర్ద నీలనీలోతపలశ్ాాము;  
 నల్లకులాకుల మాల్లకాభిరాముుఁ 
గ్సుత భకల్లత ముకాత హార్యుతకంఠు;  
 యోగ మానస పంకజఞపకంఠు 
సతతపసినిససరెత వదనాంభోజు;  
 ద్వనకర్కోటి సంద్ీపతతేజు 

3-922.1-తటేగతీి 
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సలల్లతానర్యా ర్తి కుండల కిరీట 
హార్ కంకణ కటక కేయూర్ ముద్వ ి
కాతులాకోటి భూషు భకతపపోి షుుఁ 
గ ంకిణీయుత మే్ఖ్లాకీర్ణజఘను.  

3-923-వచనము 
మఱియు, 

3-924-సీస పదాము 
కంజాతకింజలక పుంజర్ంజిత ప్ీత;  
 క్శ్ేయవాసు జగనిివాసు 
శతుిభీకర్ చక ీశంఖ్ గద్ాపదె;  
 విహిత చతురాాహ్ు విగతమోహ్ు 
నుతభకతలోక మనోనేతవిర ధషుణ ;  
 లాల్లత సదు్ ణాలంకర షుణ  
వర్కుమార్క వయఃపర పాకు సుశ్లి కు;  
 సుందరాకార్ు యశ్లవిహార్ు 

3-924.1-తటేగతీి 

సకలలోక నమసకృతచర్ణకమలు 
భకతలోక పర గహీ్పకిటశ్రలు 
దర్శనీయ మనోర్థద్ాయిుఁ గీర్త 
నీయ తీర్థయశ్లమహ్నీయమూర త.  
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3-925-వచనము 
వ ండియు. 

3-926-కంద పదాము 
అనుపమగుణ సంపూర్ుణ ని 
ననఘుని సుసరథతుని గతుని నాసీను శయా 
నుని భకతహ్ృదు్ హాశయ 
నుని సరేిశిర్ు ననంతు నుతసచుర తున్.  

3-927-మతేతభ వికీీడతిము 
విమలంబెై పర శుదామ్మై తగు మనోవిజాఞ న తతత వపబిో  
ధమతిన్ నిల్లప తద్ీయమూర త విభవధ్ాానంబు గావించి చి 
తతము సరాింగ విమర్శనకిీయలకుం ద్ార్కల్లప పతిాంగమున్ 
సుమహాధ్ాానము సేయుఁగావలయుుఁబో  శుద్ాధ ంతర్ంగంబునన్.  

3-928-వచనము 
అద్వ యిెటిట  దనిన. 

3-929-సీస పదాము 
హ్ల కుల్లశ్ాంకుశ జలజధిజచేత;ి  
 లాల్లత లక్షణలక్ితములు 
సలల్లత నఖ్చందచింద్వకిా నిర్ూధ త;  
 భకతమానస తమఃపటలములును 
సుర్ుచిరాంగుషట నిషూఠ యత గంగాతీర్థ;  
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 మండిత హ్ర్జటామండలములు 
సంచిత ధ్ాానపారాయణజన భూర ;  
 కలుష పర్ిత ద్ీపకుల్లశములును 

3-929.1-తటేగతీి 

ద్ాసలోక మనోర్థద్ాయకములు 
జార్ుయోగ  మనఃపదె షటపదములు 
ననగుఁ దనర న హ్ర చర్ణాబాములను 
నిర్ుపమధ్ాానమున మద్వ నిలుపవలయు.  

3-930-చంపకమాల 

కమలజు మాతయిెై సుర్నికాయ సమంచిత సేవామానయిెై 
కమలదళాభనేతమిులు గల్్ల హ్ృద్ీశిర్ భకిత నొపుప న 
కకమల నిజాంకప్ీఠమునుఁ గ కైొని యొతుత  పరేశుజాను యు 
గెము హ్ృదయార్విందమున మకుకవుఁ జేర ు భజింపగా దగున్.  

3-931-ఉతపలమాల 

చార్ు విహ్ంగవలిభు భుజంబులమీుఁద విరాజమానసు 
శ్రరీ్ుచినులిసరలి్ల యతసీకుసుమదుాతిుఁ జాల నొపుప పం 
కేర్ుహ్నాభు నూర్ువుల కిల్లబషభకిత భజించి మానసాం 
భోర్ుహ్ మందు నిలపుఁదగుుఁబో  మునికోటికి నంగనామణీ!  

3-932-కంద పదాము 
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పర లంబిత మృదుప్ీతాం 
బర్ కాంచీగుణ నినాదభర తం బగున 
పుపర్ుష్ో తతముని నితంబముుఁ 
దర్ుణీ! భజియింపవలయు దదాయుుఁ బీితిన్ 

3-933-కంద పదాము 
విను భువనాధ్ార్తిం 
బునుఁదగ  విధ్వజననహేతుభూతంబగున 
వినజాతముచేుఁగడుమిం 
చిన హ్ర నాభీసర్సుసుఁజింతింపుఁదగున్ 

3-934-తేటగతీి 

ద్వవా మర్కతర్తి సంద్ీపత  లల్లత 
కుచములను మౌకితకావళిర్ుచులుఁ దనర  
యింద్వరాద్ేవి సదనమ్మై యెిసక మ్మసుఁగు 
వక్షమాతెను దలపో యవలయుుఁ జుముె.  

3-935-మతేతభ వికీీడతిము 
నిర్తంబున్ భజియించు సజాన మనోనేతాిభిరామ్మైక సు 
సరథర్ ద్వవాపభి గలు్  క్సుత భర్ుచిశిిషటంబున ై యొపుప నా 
వర్ యోగీశిర్వందామానుుఁ డగు సర్ిసాిమి లక్మెశు కం 
ధర్ మాతెం గద్వయించి తదు్ ణగణధ్ాానంబుసేయం దగున్.  

3-936-కంద పదాము 
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ఘన మందర్గ ర  పర వ 
ర్తన నికషో్ జావల్లత కనకర్తాింగదముల్ 
దనరార్ లోకపాలకు 
లను గల్లగ న బాహ్ు శ్ాఖ్లను దలుఁపుఁదగున్.  

3-937-వచనము 
మఱియు విమత జనాసహ్ాంబుల ైన సహ్సాిర్ంబులు గలుగు సుదర్శనంబును, 
సర్సరజఞదర్కర్సరోర్ుహ్ం బందు రాజహ్ంస ర్ుచిర్ం బయిన పాంచజనాంబును, 
నరాతిభటశ్లణిత కరా్మల్లపాత ంగంబెై భగవతీ్ాతికార్ణి యగు క్మోదకియును, 
బంధుర్ సుగంధ గంధ్ానుబంధ మంథర్ గంధవహాహ్ూయమాన పుషపంధయ 
ఝంకార్ నినద విరాజితం బెైన వ ైజయంతీ వనమాల్లకయును, జీవతతతవం బెైన 
క్సుత భమణియును, బతిేాకంబ ధ్ాానంబు సేయందగు; వ ండియు, భకత 
సంర్క్షణార్థం బంగీకర ంచు ద్వవామంగళ్విగహీ్ంబున కనుర్ూపంబును, 
మకర్కుండల మణి నిచయ మండిత ముకురోపమాన నిర్ెల 
గండమండలంబును, సంతత శ్రనీివాస లోచనపంకజకల్లతంబును, లాల్లత 
భూిలతాజుషటంబును, మధుకర్ సమానర్ుచి చికుర్విరాజితంబును న ైన 
ముఖ్కమలంబు ధ్ాానంబు గావింపవలయు; మఱియు, శర్ణాగతుల 
కభయపదింబు లగుచు న గడు పాణిపంకేర్ుహ్ంబుల మనంబునుఁ 
దలుఁపవలయు. 

3-938-కంద పదాము 
గుర్ు ఘోర్ర్ూపకంబెై 
పర్ుఁగ డు తాపతయిం బుపశమింపుఁగ శ్రీ 
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హ్ర చేత నిసృషటము లగు 
కర్ుణాలోకములుఁ దలుఁపుఁగాుఁదగు బుద్వధన్.  

3-939-కంద పదాము 
ఘనర్ుచిగల మందసరెత 
మున కనుగుణ మగు పసిాదమును జితతమునన్ 
మునుకొని ధ్ాానముసేయం 
జను యోగ జనాళి క పుడు సౌజనానిధ్ీ!  

3-940-తేటగతీి 

పూని నతశిర్ుల ైనటిట భూజనముల 
శ్లకబాష్ాపంబుజలధ్వ సంశ్లషకంబు 
నతుాద్ార్తమము హ్ర హాస మ్మపుడుుఁ 
దలుఁపుఁగావల  నాతెలోుఁ దవిల్ల వినుము.  

3-941-సీస పదాము 
మునులకు మకర్కేతనునకు మోహ్నం;  
 బెైన సికీయ మాయావిలాస 
మున ర్చితం బైెన భూిమండలంబును;  
 ముని మనఃకుహ్ర్ సమోెదమానుుఁ 
డగు నీశిర్ుని మందహాసంబు నవపలి;  
 వాధర్ కాంతిచే నర్ుణ మ్మైన 
మొలిమొగ్ల కాంతి నులిసం బాడెడు;  
 దంతపంకితని మద్వుఁ దలుఁపవలయు 
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3-941.1-తటేగతీి 

వ లయ నీరీతి ననిియు వేఱువేఱ 
సంచితధ్ాాన నిర్ెల సాథ నములుగ 
మనములోుఁ గను మని చెప్రప మఱియుుఁ బల్లక  
ద్ేవహ్ూతికిుఁ గప్రలుండు ద్ేటపడుఁగ.  

3-51-సాంఖ్ాయోగంబు 

3-942-సీస పదాము 
ఈ పకిార్మున సరేిశిర్ు నందును;  
 బతిిలబధ భావసంపనుిుఁ డగుచుుఁ 
జిర్తర్ సదాకితచేుఁ బవిృదధం బెైన;  
 యతి మోదమునుఁ బులకితశరీర్ుుఁ 
డగుచు మహ్ో తకంఠ నానందబాషపముల్;  
 జడిగ్నుఁ బర తోషజలధ్వుఁ గుీంకి 
భగవతసవర్ూప మ్మై భవగుణగాీహ్క;  
 మగుచు మతసంబంధ మనుకర ంచి 

3-942.1-తటేగతీి 

సుమహితధ్ాానమునుఁ బర్ంజఞాతి యందు 
మనముుఁ జాల నియోజించి మహిముఁ దనర్ు 
మోక్షపద మాతెలోన నప్ేక్షసేయు 
ననఘవర్తనుుఁ డెైన మహాతుెుఁ డెపుడు.  
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3-943-వచనము 
అద్వ గావున; ముకిత నప్ేక్ించు మహాతుెం డగు వాని చితతంబు విముకతం బైెన 
భగవదియతిర కాత శయీంబు గల్లగ  విషయాంతర్ శూనాంబెై విర్కితం బొ ందుటంజేసర 
పుర్ుషుండు శరీర్భావంబుల నననాభావం బగు నిరాిణపదంబు సూక్షెం బగు 
తేజంబు దన కంటె నధ్వంకబగు తేజంబు తోడి సమానాకార్ంబు నగు చందంబున 
నిచుగ ంచు; వ ండియు. 

3-944-సీస పదాము 
పుర్ుషుుఁడు చర్మమ్మై భువి ననా విషయ ని;  
 వృతతమ్మై తగ నివర తంచు చితత  
వృతాత దులను గల్్ల వ లయంగ నాతీెయ;  
 మగు మహిమ సునిషుట ుఁడెై లభించు 
సుఖ్దుఃఖ్ముల మనసుసనుఁ దలపక యహ్ం;  
 కార్ధర్ెంబులుగాుఁ దలంచి 
యనయంబు సాక్ాతకృతాతెతతతవము గలు్ ;  
 నతుఁడు జీవనుెకుత ుఁ డండుి ధ్ీర్ు 

3-944.1-తటేగతీి 

లతుఁడు నే చందమున నుండు ననిన వినుము 
తన శరీర్ంబు నిలుచుటయును జర ంచు 
టయును గూర్ుుండుటయు నిుఁకేమియు న ఱుంగ 
కర థ వర తంచు విను తలి్ల! యతుఁడు మఱియు.  

3-945-వచనము 
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మద్వరాపానంబునం జేసర మతుత ం డగు వాుఁడు దనకు బర ధ్ానంబగు నంబర్ంబు 
మఱచి వర తంచు చందంబునుఁ, దన శరీర్ంబు ద్ెైవాధ్ీనం బని నశిర్ం బని తలంచి 
యాతెతతతవనిషుట ండెై యుప్ేక్ించు; అద్వ యునుం గాక సమాధ్వయోగంబునం 
జేసర సాక్ాతకృతాతెతతతవంబు గల వాడయి సాిప్రికశరీర్ంబు చందంబున 
యావతకర్ెఫలానుభవ పర్ాంతంబు పుత ిద్ార్ సమే్తం బగు పపించంబు 
ననుభవించి; యటమీదుఁ బుత ిద్ారాద్వ సంబంధంబువలనం బాసర వర తంచు. 

3-946-సీస పదాము 
సుత ద్ార్ మితాినుజులకంటె మర్ుత యండు;  
 భినుిుఁడెై వర తంచుచునిరీతి 
విసుుల్లంగోలుెక విపులధూమములచే;  
 హ్వావాహ్నుుఁడు వేఱయినరీతి 
వలనొపప దే్హ్ంబువలన నీ జీవాతె;  
 పర కింప భినిర్ూపమున నుండుుఁ 
దవిల్ల భూతేంద్వయిాంతఃకర్ణంబుల;  
 భాసరలుి చుని యిా పకిృతిర్ూప 

3-946.1-తటేగతీి 

బహి్ెమున కాతె ద్ాుఁ బృథగాావ మగుచు  
దషిటయయి బహి్ె సంజఞచేుఁ దనర్ుచుండు 
నఖిలభూర  పపించంబు లందుుఁ దనుిుఁ 
దవిల్ల తనయందు నఖిల భూతములుఁ గనుచు.  

3-947-వచనము 
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వ ండియు. 

3-948-సీస పదాము 
వర్ుస నననాభావంబునుఁ జేసర భూ;  
 తావళి యందుుఁ దద్ాతెకతి 
మునుఁ జూచు నాతీెయ ఘనతరోపాద్ాన;  
 ముల యందుుఁ దవిల్ల యిముెల వ లుంగు 
నిటిట  ద్వవాజఞాతి యేికమయుాను బహ్ు;  
 భావంబులను ద్య ుఁచు పకిృతిగతుుఁడు 
నగుచుని యాతెయుుఁ బొ గడొందు ద్ేవ తి;  
 ర్ాఙ్ెనుషాసాథ వరాద్వ వివిధ 

3-948.1-తటేగతీి 

యోనులను భినిభావంబు నొందుటయును 
జాలుఁ గలు్  నిజగుణ వ ైషమామునను 
భినుిుఁడెై వ లు్ ుఁ గావున బేర ు యద్వయు 
ద్ేహ్సంబంధ్వ యగుచు వర తంచుచుండు.  

3-949-కంద పదాము 
భావింప సదసద్ాతెక 
మ్మై వ లయును దుర ిభావా మగుచు సికీయం 
బెై వర తంచుచుుఁ బకిృతిని 
భావమునుఁ ద్వర్సకర ంచు భవాసూపర తన్.  
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3-950-వచనము 
ఈ యాతె నిజసిర్ూపంబునం జేసర వర తంచు" నని కప్రలుం డెఱింగ ంచిన విని 
ద్ేవహ్ూతి వ ండియు నిటినియిె "మహాతాె! మహ్ద్ాద్వ భూతంబులకుం బకిృతి 
పుర్ుషులకుం గల్్లన పర్సపర్ లక్షణంబులను దతసవర్ూపంబులను 
న ఱింగ ంచితివి; ఇంక నీ పకిార్ంబున సాంఖ్ాంబు నందు నిర్ూప్రంపుఁబడు నటిట  
పకిార్ంబును, భకితయోగ మహాతెయంబును, బుర్ుషుండు భకితయోగంబునం జేసర 
సర్ిలోక విర్కుత ం డగునటిట  యోగంబును, బాిణిలోకంబునకు సంసార్ం బనేక 
విధం బయి యుండుుఁ; గావున బరాపర్ుండవ ై కాలసిర్ూప్ర వ ైన నీ 
సిర్ూపంబును ఏ నీవలని భయంబునం జేసర జనులు పుణాకార్ాంబులు 
సేయుచుండుదుర్ు; మిథాాభూతం బెైన ద్ేహ్ంబు నందు 
నాతాెభిమానంబుసేయుచు మూఢుండెై కర్ెంబు లందు నాసకతం బెైన బుద్వధం 
జేసర విభాింతుం డగుచు సంసార్ సిర్ూపం బగు మహాంధ కార్ంబు నందుుఁ 
జిర్కాల పసిుపుత ం డెైన జనునిుఁ బబిో ధ్వంచుకొఱకు యోగభాసకర్ుండవ ై 
యావిర్ావించిన పుణాాతుెండవు నీవు; గావున, నాకు నినిియుం ద్ెల్లయ 
సవిసతర్ంబుగా నానతియావలయు" ననిన ద్ేవహ్ూతికి గప్రలుం డిటినియిె. 

3-52-భకితయోగంబు 

3-951-కంద పదాము 
" నల్లనాయతాక్ి! విను జన 
ముల ఫలసంకలపభేదమునుఁ జేసర మద్వం 
గల భకితయోగమహిమం 
బలవడుఁగ ననేకవిధము లనుఁదగు నవియున్.  
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3-952-వచనము 
వివర ంచెదుఁ ద్ామస రాజస సాతిత వకాద్వ భేదంబులం ద్వవిిధం బెై యుండు; అందుుఁ 
ద్ామసభకిత పకిార్ం బెటిటదనిన. 

3-953-తేటగతీి 

సతతహింసాతిదంభ మాతసర్ారోష 
తమములను జేయుచును భేదదర శ యగుచుుఁ 
బర్ుఁగ నా యందుుఁ గావించు భకిత దలుఁప 
ద్ామసం బనుఁదగు వాుఁడు తామసుండు.  

3-954-కంద పదాము 
ఘన విషయపాివీణాము 
లను సుమహ  శిర్ా యశములను బూజాదా 
ర్ుి ని నను నర థ భజించుట 
చను రాజసయోగ మనుఁగ సౌజనానిధ్ీ!  

3-955-చంపకమాల 

అనుపమ పాపకర్ెపర హార్ము క ై భజనీయుుఁ డెైన శ్ల 
భనచర తుం డితం డనుచు భావమునం దలపో సర భకితచే 
ననితర్ యోగాతన్ భగవదర్పణబుద్వధ  నొనర ు కర్ెముల్ 
జనహితకార  యైెి న గడ సాతిికయోగమనంగుఁ జొపపడున్.  

3-956-చంపకమాల 
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మనుసుత! మదు్ ణశవీణమాత ిలభించిన యటిట  భకితచే  
ననఘుుఁడ సర్ిశ్లభనగుణాశయీుుఁడన్ పర్మే్శిర్ుండ న ై 
తనర న ననుిుఁ జ ంద్వన యుద్ాతత  మనోగతులవాయంబుల ై 
వననిధ్వగామి యైెిన సుర్వాహినిుఁబో ల  ఫల్లంచు నిముెలన్.  

3-957-కంద పదాము 
హేయగుణర్హితుుఁ డనుఁగల 
నా యందుల భకితలక్షణముుఁ ద్ెల్లప్రతి నన్ 
బాయక నిరేితుకముగుఁ 
జేయు మద్ీయవతిెైక చిర్తర్భకితన్.  

3-958-వచనము 
నిష్ాకము లయిన మద్ీయ భకుత లకు నటిట  భకితయోగంబు సాలోకా సార ణి సామీపా 
సార్ూపా సాయుజాంబులకు సాధనంబు; గావున, మహాతుె లగు వార్ు 
నిజమనోర్థఫలద్ాయకంబు లయిన మద్ీయ సేవావిర్హితం బులయిన యితర్ 
కర్ెంబు లాచర ంప నొలిర్ు; ద్ీని నాతాంతిక భకితయోగం బని చెపుపదుర్ు; సతతవ 
ర్జసతమోగుణ విహమనుం డయిన జనుండు మతసమానాకార్ంబుుఁ బొ ందు" నని 
చెప్రప మఱియు నిటినియిె. 

3-959-సీస పదాము 
" నితాన ైమితితక నిజధర్ెమున గుర్ు;  
 శదీ్ాధ గర షటతుఁ జతుర్ పాంచ 
రాతోికత హ్ర సమారాధన కిీయలను;  
 నిష్ాకమనంబున న ఱి మద్ీయ 
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విగహీ్దర్శన వినుతి పూజా వంద;  
నధ్ాానసంశవీణములుఁ గర్ె 
సంగ  గాకుండుట సజానపకిరాభి;  
మానంబు నొందుట హమను లందు 

3-959.1-తటేగతీి 

జాల ననుకంపసేయుట సముల యందు 
మ్మైతిి న ఱపుట యమనియమకియీాద్వ 
యిెైన యోగంబుచేత నాధ్ాాతిెకాధ్వ 
భరతికాదులుఁ ద్ెల్లయుట పలుకుటయును.  

3-960-వచనము 
మఱియును. 

3-961-కంద పదాము 
హ్ర  గుణ మంగళ్ కీర్తన 
పర్ుుఁడెై తగ నారా్వమున భగవతపర్ులం 
గర్ మనుర్కిత భజించుట 
నిర్హ్ంకార్మున నుంట నిశులుుఁ డగుటన్.  

3-962-కంద పదాము 
ఇవి మొదలుగాుఁగ గలుగు భ 
గవదుద్ేాశసిధర్ెకల్లతుం డె ైవీ 
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నివలనుఁ బర శుదధగతిం 
దవిల్లన మద్వ గలుగు పుణాతముుఁ డెయెిాడలన్.  

3-963-తేటగతీి 

గుర్ుతరానేక కళాాణగుణవిశిషుట ుఁ 
డనుఁగ నొప్రపన ననుుఁ బొ ందు నండగ్నక 
పవనవశమునుఁ బువుిల పర మళ్ంబు  
ఘాొణమున నావర ంచినకర్ణి మ్మఱసర.  

3-964-చంపకమాల 

అనిశము సర్ిభూతహ్ృదయాంబుజవర త యనం దనర్ుు నీ 
శు నను నవజఞసేసర మనుజుం డొగ  మత్రతిమార్ునా విడం 
బనమున మూఢుుఁడెై యుచితభకితని ననుి భజింపుఁడేని న 
మెనుజుుఁడు భసెకుండమున మానక వేల్లున యటిటవాుఁ డగున్.  

3-965-సీస పదాము 
అబాా క్ి నిఖిలభూతాంతరాతుెుఁడ న ైన;  
 నా యందు భూతగణంబు నందు 
నతిభేదదృషరట  మాయావుల ై సతతంబుుఁ;  
 బాయక వ ైరానుబంధ నిర్తు 
లగువార  మనములుఁ దగులదు శ్ాంతి యిె;  
 నిుఁటకి ైన నేను నా కుటిలజనుల 
మానక యిెపుడు సామానాాధ్వకదవిా;  
 సమితిచే మతపద్ార్ున మొనర్ప 



603 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

3-965.1-తటేగతీి 

నర థ నాచితతమున ముదం బందకుందు 
ననుచు న ఱిుఁగ ంచి మఱియు నిటినియిెుఁ గర్ుణుఁ 
గల్లత సదు్ ణ జటిలుుఁ డకకప్రలుుఁ డెలమిుఁ 
దలి్లతోడ గుణవతీమతలి్లతోడ.  

3-966-సీస పదాము 
 తర్ళాక్ి! విను మచేతన ద్ేహ్ములకంటెుఁ;  
 జేతన ద్ేహ్ముల్ శ్ేషీట  మందుుఁ  
బాిణవంతంబుల ై సపర్శనజాఞ నంబు;  
 గలుగు చెైతనావృక్షములకంటె 
ఘనర్సజాఞ నసంకల్లతచేతను లుతత ;  
 ములు ర్సజాఞ నంబు గలుగు వాని 
కంటె గంధజాఞ నకల్లతబృందంబులు;  
 గడు శే్షీటములు వానికంటె శబా 

3-966.1-తటేగతీి 

వేదు లగుదుర్ు శే్షీటమ్మై వ లయు శబా 
విదులకంటెను సదూిపవేదు ల ైన 
వాయసాదులు శే్షీటముల్ వానికంట ె
వర్ుస బహ్ుపాదు లుతతముల్ వానికంటె 

3-967-కంద పదాము 
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తలుఁపుఁ జతుషపదు లధ్వకులు 
బలకొని మఱి వానికంటెుఁ బాదదియముం 
గల మనుజు లలఘుతము ల్ల 
ముెల వార్ల యందు వర్ణములు నాల్ర్యన్ 

3-968-వచనము 
అందు. 

3-969-సీస పదాము 
తలుఁప బాిహ్ెణు లుతతములు వార కంటెను;  
 వేదవేతతలు, వేదవిదులకంటె 
విలసరతవేద్ార్థవిదులు, వార్లకంట;ె  
 సమధ్వక శ్ాసత రసంశయము మానుప 
మీమాంసకులు, మఱి మీమాంసకులకంటె;  
 నిజధర్ెవిజాఞ ననిపుణు లర్య 
వార కంటెను సంగవర ాతచితుత లు;  
 దగ వార కంటె సదధర్ెపర్ులు 

3-969.1-తటేగతీి 

ధ్ార ెకులకంటె నుతతమోతతములు వినుము 
మతసమర పత సకలధర్ెసిభావ 
మహిమములు గల్్ల యితర్ ధర్ెములు విడిచి 
సమత వర తంచు నపుపణాతముుఁడు ఘనుుఁడు.  
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3-970-వచనము 
అటిటవాని. 

3-971-కంద పదాము 
కని సకలభూతగణములు 
మనమున నానందజలధ్వమగిము లగుచున్ 
ఘన బహ్ుమాన పుర్ససర్ 
మనయముుఁ బాటిలి వినుతు లర థం జేయున్.  

3-972-వచనము 
అంత; నీశిర్ుండు జీవసిర్ూపానుపవిిషుట ండెై యుండు నటిట  భగ వంతుం జూచి 
భకితయోగంబుననేని యోగంబుననేనిుఁ బుర్ుషుండు పర్మాతెుఁ బొ ందు 
పకిృతిపుర్ుష్ాతెకంబును దదియతిర కతంబును న ైన ద్ెైవంబు న ై కర్ెవిచేషరటతం 
బగుచు నుండు; అద్వయ భగవదూిపంబు; ఇటిట  భగవదూిపంబు భేద్ాసపదం 
బగుచు నదుాత పభిావంబు గల కాలం బనియుుఁ జ పపంబడు; అటిట  కాలంబు 
మహ్ద్ాద్వత తత వంబులకును మహ్తతతాత వభిమాను లగు జీవులకును భయాహ్ం 
బగుటంజేసర సకల భూతములకు నాశయీం బగుచు నంతర్్తంబెై భూతంబులచేత 
భూతంబుల గసీరంచుచు యజఞఫలపది్ాత గావున వశ్రకృతభూతుండెై పభిుతింబు 
భజియించి విషుణ ండు పకిాశించుచుండు; అతనికి మితుిండును శతుిండును 
బంధుండును లేుఁడు; అటిట విషుణ ండు సకలజనంబుల యంద్ావేశించి 
యపమితుత ుఁడెై పమితుత  లయిన జనంబులకు సంహార్కుండెై యుండు; అతని 
వలని భయంబునంజేసర వాయువు వీచు సూర్ుాం డుదయించు, నిందుిండు 
వర ించు, నక్షత ిగణంబు వ లుంగుుఁ, జందుిండు పకిాశించు, దతతతాకలంబుల వృక్ష 
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లతాదులోషధుల తోడంగూడి పుషప ఫలభర తము లగు, సర తుత లు పవిహించు, 
సముదంిబులు మే్ర్లు దపపక యుండు; నగ ి పజిిల్లంచు, భూమి గ ర్ులతోుఁ 
గూడ బర్ువునుఁ గుీంగ వ ఱచు, ఆకాశంబు సకల జనంబులకు నవకాశం బిచుు, 
మహ్తతతత వంబు జగతుత నకు నంకుర్ సిర్ూపంబు గావున సపాత వర్ణావృతం బగు 
లోకం బను సిద్ేహ్ంబు విసతర ంపుఁ జేయు; గుణాభిమాను లగు బహిాెదులు 
సరేిశిర్ునిచేత జగతసర్్ంబు నందు నియోగ ంపుఁబడి పతిిద్వనంబు నయాయి 
సర్్ంబుసేయ నపమితుత ల ై యుండుదుర్ు; ప్రతాిదులు పుతోితపతిత ుఁ జేయుదుర్ు; 
కాలుండు మృతుాసహాయుండెై మార్కుండెై యుండు" అని చెప్రప కప్రలుండు 
వ ండియు నిటినియిె. 

3-973-కంద పదాము 
" న ఱ ినిటిట  నిఖ్లలోకే 
శిర్ుని పరాకమీముుఁ ద్ెల్లయ సామర్థయంబె 
విర కినిుఁగలుగదు మే్ఘము 
గర్ువల్ల వికమీముుఁ ద్ెల్లయుఁగా లేని గతిన్.  

3-974-కంద పదాము 
మగువా! విను సుఖ్హేతుక 
మగు నర్థము ద్ొర్కమికి మహాదుఃఖ్మునం 
దగులుదు ర ద్వ యంతయు నా 
భగవంతుని యాజఞుఁజేసర పాిణులు మఱియున్.  

3-975-సీస పదాము 
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పూని యసతాంబుల ైన గృహ్క్ేత;ి  
 పశు ధన సుత వధూ బాంధవాద్వ 
వివిధ వసుత వులను ధుివముగా మద్వ నమిె;  
 వఱలు దుర్ెతి యగువాుఁడు జంతు 
సంఘాత మగు ద్ేహ్సంబంధమున నిల్లు;  
 యర థ నయిెైా యోను లందుుఁ జొర్ుఁగ 
ననుగమించును వాని యందు విర్కుత ండు;  
 కాక యుండును నర్కసుథ ుఁ డెైన 

3-975.1-తటేగతీి 

ద్ేహి యాతీెయద్ేహ్ంబు ద్వవిర  వదల  
లేక తన కద్వ పర్మసౌఖ్ాాకర్ంబు 
గాుఁగ వర తంచు నద్వయును గాక యతుఁడు 
ద్ేవమాయావిమోహితభావుుఁ డగుచు.  

3-976-కంద పదాము 
ఘనముగుఁ బుత ివధూపశు 
ధన గృహ్ర్క్షణము నందు దతతతిియలన్ 
మనమునుఁ దలపోయుచు ద్వన 
ద్వనమున్ దందహ్ామాన ద్ేహ్ుం డగుచున్.  

3-977-కంద పదాము 
అతి మూఢహ్ృదయుుఁ డగుచు దు 
ర తకరాెర్ంభమునుఁ జర ంచుచుుఁ దర్ుణీ!  
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కృతగోపాభాషణములను 
సుతలాలనభాషణములుఁ జొకుకచు మఱియున్.  

3-978-కంద పదాము 
విను, మింద్వయి పర్వశుుఁడెై 
మునుకొని తతూకటధర్ెములు గల దుఃఖ్ం 
బనయము సుఖ్ర్ూపంబుగ 
మనమునుఁ దలపో సర తదభిమానుం డగుచున్.  

3-979-కంద పదాము 
సతతముుఁ దమతమ సంపా 
ద్వత మగు నర్థములచేత ధృతిుఁ బర్ులకుుఁ గు 
తిసతమతి హింసలు చేయుచు 
నతి మూఢమనసుక లగుచు నాతెజనములన్.  

3-980-తేటగతీి 

పూని ర్క్ించుచును వార భుకతశ్ేష  
మనుభవించుచు నంత జీవనమువోకుఁ 
గడుఁగ  మఱిమఱి యపరార్థకాముుఁ డగుచు 
సతతవమ్మడల్ల కుట ంబపో షణము నందు.  

3-981-సీస పదాము 
బల్లమి సాలక మందభాగుాుఁడెై కుమతి యిె;ై  
 పూని యపుడు కియీాహమనుుఁ డగుచు 
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దవిల్ల వృథాపయితింబులు సేయుచు;  
 మూఢుుఁడెై కార్పణామునుఁ జర ంచు 
నటిట  యకించనుుఁ డగువానిుఁ జూచి త;  
 ద్ాా ర్సుతాదు లాతెలను వీుఁడు 
గడు నశకుత ుఁడు పోి వుఁగాుఁజాలుఁ డితుఁ డని;  
 సెగ ్ంతు ర్ర థుఁ గృషీవలుండు 

3-981.1-తటేగతీి 

బడుగు ముసల దుా  రోసరన పగ ద్వ నంత 
నతుఁడు నేవ ంటలను సుఖ్ం బందలేక 
తాను బో షరంచు జనులు దన్ తనర్ుఁ బోి వ  
బతిుకు ముద్వమియు మికికల్ల బాధపఱుప.  

3-982-కంద పదాము 
వ డర్ూపు ద్ాల్లు బాంధవు 
లడలుఁగ నిరాాణమునకు నభిముఖ్ుుఁడెై యి 
ల ిడలుఁగజాలక శునకము 
వడువునుఁ గుడుచుచును మే్ను వడవడ వడుఁకన్ 

3-983-సీస పదాము 
అతిరోగ ప్ీడితుండెై మంద మగు జఠ;  
 రాగ ిచే మిగుల నలాపశి యగుచు 
మ్మఱసర వాయువుచేత మీుఁద్వకి న గసరన;  
 కనుిలు కఫమునుఁ గపపబడిన 
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నాళ్ంబులను గంఠనాళ్ంబునను ఘుర్;  
 ఘుర్ మను శబాము ద్ొర్య బంధు 
జనుల మధాంబున శయనించి బహ్ువిధ;  
 ములుఁ దనుి బిలువంగ బలుకలేక 

3-983.1-తటేగతీి 

చట లతర్ కాలపాశవశంగతాతుెుఁ 
డగుచు బిడాలుఁ బెండాి ము నర్సర పోి చు 
చింత వికలముల ైన హ్ృషీకములును 
గల్లగ  విజాఞ నమును బాసర కషుట ుఁ డగుచు.  

3-984-వచనము 
అంత మర్ణావసథం బొ ందు సమయంబున నతి భయంకరాకార్ులు 
సర్భసేక్షణులు నగు యమదూత ల్లదాఱు దన ముందఱ నిల్లచినం జూచి; 
తసితహ్ృదయుండెై శకృనూెతంిబులు విడుచుచు; యమపాశంబులచే గళ్ంబున 
బదుధ ండెై శరీర్ంబువలన నిర్్మించి; యాతనా శరీర్ంబు నవలంభించి 
బలాతాకర్ంబున ద్ీర్ంాబెై దుర్్మం బగు మార్్ంబును బొ ంద్వ; రాజభట లచే 
నీయమానుం డగుచు; దండనంబున కభిముఖ్ుండెై చను నపరాధ్వ చందంబునుఁ 
జనుచుండి. 

3-985-చంపకమాల 

అనయము మూర్ే నొందు శునకావళిచేతను భక్షామాణుుఁడెై 
యనుపమ కాలకింకర్ భయంకర్ తరా్నగరా్నంబులన్ 
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మనము గలంగ దే్హ్ము సమసతముుఁ గంపము వొందగాుఁ బురా 
తనభవ పాపకర్ెసముద్ాయముుఁ జితతములోుఁ దలంచుచున్.  

3-986-సీస పదాము 
అనుపమ క్షుతతృషణ  లంతర్ియధలుఁ జేయ;  
 ఝంఝానిలజిలజావలన చండ 
భానుపది్ీప్రత  తపతం బెైన వాలుకా;  
 మారా్ నుగత తపామాన గాతుిుఁ 
డెై వీుఁపుుఁ గశలచే నడువంగ వికలాంగుుఁ;  
 డగుచు మార్్ము నందు నచట నచటుఁ 
జాల మూర ేలి్ల యాశయీశూనా మగు నీళ్ు;  
 మునుుఁగుచు లేచుచు మొనసర పాప 

3-986.1-తటేగతీి 

ర్ూపమయిన తమముచే నిర్ూఢుుఁ డగుచు 
వ లయుఁ దొ్ంబద్వతొమిెద్వవేల యోజ 
నముల దూర్ంబు గల యమనగర్మునకుుఁ 
బూని యమభట ల్ కొంపో వుఁ బో వు నంత.  

3-987-వచనము 
ఇట ి  మహాపాపాతుెం డెైనవాుఁడు ముహ్ూర్తతయి కాలంబునను సామానాద్యషర 
యగువాుఁడు ముహ్ుర్తదియంబునను నేగ  యాతనం బొ ందును; అందు. 

3-988-కంద పదాము 
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పట ట దుర్ు కొఱవులను వడిుఁ 
బెట ట దు ర్సరపతిికలను బెనుమంటల యం 
ద్ొట ట దు ర్డళ్ళు నల్లయన్ 
మట ట దు ర్పాపపచితుత  మతుత ం బెలుచన్.  

3-989-ఉతపలమాల 

ముంతుర్ు తపతతోయముల మొతుత దు ర్ుగగీద్ాసరధ్ార్లం 
ద్ెంతుర్ు ప టట పిే్వులు వధ్వంతుర్ు మీుఁద నిభేంది పంకిత ఱొ  
ప్రపంతుర్ు ఘోర్ భంగ ుఁ గఱప్రంతుర్ు పాములచేత బిట ట  ద్ొి 
బిబంతుర్ు మీుఁద గుండుి  ద్వనిప్రంతుర్ు దే్హ్ముుఁ గోసర కండలన్.  

3-990-వచనము 
మఱియుుఁ గుట ంబపో షణంబునుఁ గుక్ింభర్ుం డగుచు నధర్ెపర్ుం డెై 
భూతద్యిహ్ంబున నతిపాపుండెై నిర్యంబునుం బొ ంద్వ నిజ ధనంబులు గోలుపడి 
మొఱవ ట ట  నాపనుిని చందంబునం బర్సపర్ సంబంధంబునుఁ గల్లపంపబడిన 
తమిసాింధతామిస ిర్ర్వాదు లగు నర్కంబులం బడి తీవంిబు లయిన 
బహ్ుయాతనల ననుభవించి క్మణపాపుండెై పునర్ిర్తింబునుం బొ ందు" నని 
చెప్రప వ ండియు నిటినియిె. 

3-53-గర్ాసంభవ పికార్ంబు 

3-991-సీస పదాము 
" క కైొని మఱి పూర్ికరాెనుగుణమున;  
 శశిత్రకాశకుం డమశిర్ుండు 
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ఘటకుండు గావునుఁ గమీెఱ జీవుండు;  
 ద్ేహ్సంబంధంబుుఁ ద్వవిర  తాలప 
ద్ొర్ుఁకొని పుర్ుషరతేోబిందుసంబంధ్వ;  
 యిెై వధూగర్ాంబు నందుుఁ జొచిు 
క ైకొని యొకరాతిి గల్లలంబు పంచరా;  
 తమిుల బుదుబదమును దశమ ద్వవస 

3-991.1-తటేగతీి 

మందు గర్కంధు వంత య్ నంతమీుఁదుఁ 
బేశి యగు నంతమీుఁదటుఁ బేర ు యండ 
కలప మగు నొకక న ల మసతకమును మాస 
యమళ్మ్మైనను గర్చర్ణములుుఁ బొ డము 

3-992-వచనము 
మఱియు; మాసతయింబున నఖ్ రోమాసరథ  చర్ెంబులు ల్లంగచిేదంిబులు గల్లగ  
నాలవ మాసంబున సపతధ్ాతువులును బంచమ మాసంబున క్షుతత ృషణలును గల్లగ  
షషట మాసంబున మావిచేతం బొ దువం బడి తలి్ల కుక్ిని దక్ిణభాగంబునం 
ద్వర్ుగుచు మాతుిభుకాత ని పానంబులవలనుఁ దృప్రత  బొ ందుచు 
నేధమానధ్ాతువులు గల్్ల జంతు సంకీర్ణంబగు విణూెతిగర్తం బందుుఁ ద్వర్ుగుచుుఁ 
కిమీిభక్ిత శరీర్ుండెై మూర్ేలం బొ ందుచుుఁ దలి్ల భక్ించిన కట తికోత షణ  లవణ 
క్ారామాి దుాలబణంబు ల ైన ర్సంబులచేత బర తపాత ంగుం డగుచు జరాయువునుఁ 
గపపంబడి బహిపది్ేశంబు నందు నాతంిబులచేత బదుధ ండెై కుక్ి యందు శిర్ంబు 
మోప్రకొని భుగిం బెైన పృషటగీవీోదర్ుండెై సాింగ చలనంబు నందు నసమర్ుా ం 
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డగుచుుఁ బంజర్ంబందుండు శకుంతంబు చందంబున నుండి ద్ెైవకృతంబెైన 
జాఞ నంబునం బూర్ిజనె దుషకృతంబుల దలంచుచు ద్ీరోాచాేవసంబు సేయుచు 
నే సుఖ్లేశంబునుం బొ ందక వర తంచు; అంత నేడవ న ల యందు లబాజాఞ నుండెై 
చేషటలు గల్లగ  విటిరరమి సో దర్ుండెై యొకక ద్వకుకన నుండక సంచర ంచుచుం 
బసిూతి మార్ుతంబులచేత నతి వేప్రతుం డగుచు యోచమానుండు 
ద్ేహాతెదర శయుుఁ బునర్్ర్ా వాసంబునకు భీతుండు నగుచు బంధనభూతం 
బగు సపతధ్ాతువులచే బదుధ ం డెై కృతాంజల్ల పుట ండు ద్ీనవదనుండు న ై 
జీవుండు ద్ా న వినిచే నుదర్ంబున వసరయింపుఁబడె నటిట  సరేిశిర్ుని నిటిని 
సుత తియించు. 

3-993-కంద పదాము 
" అనయమును భువనర్క్షణ 
మునక ై సేిచాేనుర్ూపమునుఁ బుటెటడి వి 
షుణ ని భయవిర్హిత మగు పద 
వనజయుగం బర థుఁ గ్లుత  వార్ని భకితన్.  

3-994-వచనము 
అద్వయునుం గాక; పంచభూత విర్హితుుఁ డయుాం బంచభూత విర్చితం బెైన 
శరీర్ంబు నందుుఁ గపపంబడి యింద్వయి గుణార్థ చిద్ాభాస జాఞ నుం డెైన నేను. 

3-995-సీస పదాము 
ఎవిుఁడు నిఖిల భూతేంద్వయిమయ మగు;  
 మాయావలంబున మహితకర్ె 
బదుధ ుఁడెై వర తంచు పగ ద్వ దందహ్ామా;  
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 నంబగు జీవ చితతంబు నందు 
నవికార్మ్మై శుదధమ్మై యఖ్ండజాఞ న;  
 మున నుండు వానికి ముఖ్ాచర తు 
నకు నకుంఠ తశ్ౌర్ుానకుుఁ పర్ంజఞాతికి;  
 సర్ిజుఞ నకుుఁ గృపాశ్ాంతమతికిుఁ 

3-995.1-తటేగతీి 

గడుఁగ యుుఁ బకిృతిపుర్ుషుల కంటెుఁ బర్ముుఁ 
డయిన వానికి మొొక కద నసెద్ీయ 
దుర్ారోదగ ీభీకర్ గర్ానర్క 
వేదనలుఁ జూచి శ్ాంతిుఁ గావించు కొఱకు.  

3-996-సీస పదాము 
అనవుడు సుతునకు జనని యిటినుుఁ దగ;  
 మహితాతె! యిెవిని మహిమచేత 
ఘనమోహ్ుల ై గుణకర్ెనిమితత  సాం;  
 సార కమార్్ సంచార్ములను 
ధృతిసెడి యలసర యిేద్వకుక న ఱుంగక;  
 హ్ర పాద ధ్ాానంబు నాతె మఱచి 
యుండు వార్లకు నే యుకితయు నమెహా;  
 పుర్ుషు ననుగహీ్బుద్వధ  లేక 

3-996.1-తటేగతీి 
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తదు్ ణధ్ాాన తనూెర త దర్శనములు 
గోచర ంచుట యిెట ి  నాకునుుఁ బబిో ధ 
కల్లతముగుఁ బలుక మనవుడుుఁ గప్రలుుఁ డనియిె 
నంబతోడను సుగుణకదంబతోడ.  

3-997-వచనము 
అటిట  యిాశిర్ుండు గాలతియంబు నందును జంగమ సాథ వరాంత రాామి 
యగుటంజేసర జీవకర్ె మార్్ంబులం బవిర తంచు వార్ు తాపతయి నివార్ణంబు 
కొఱకు భజియింతుర్ు" అని చెప్రప మఱియు నిటినియిె. 

3-998-కంద పదాము 
" జనయితి!ి గర్ా మందును 
ఘన కిమీి విణూెత ిర్కత గర్తము లోనన్ 
మునుుఁగుచు జఠరాగ ిని ద్వన 
ద్వనమును సంతపామానద్ేహ్ుం డగుచున్.  

3-999-ఆటవ లద్వ 
ద్ీనవదనుుఁ డగుచు ద్హేి యిా ద్ేహ్ంబు 
వలన నిర్్మింపుఁ దలుఁచి చనిన 
న లల న నిికొనుచు న లకొని గర్ాంబు  
వలన వ డలుఁ ద్యియువార్ు గలర ?  

3-1000-వచనము 
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అని తలంచుచు ద్ీనర్క్షకుం డయిన పుండరీకాక్షుండు దనుి 
గర్ానర్కంబువలన విముకుత నిం జేయ నమెహాతుెనికిుఁ బతిుాపకార్ంబు 
సేయలేమికి నంజల్ల మాతంిబు సేయందగునటిట  జీవుండ న ైన నేను శమదమాద్వ 
యుకతం బెైన శరీర్ంబు నందు విజాఞ నద్ీపాంకుర్ంబునం బురాణపుర్ుషు 
నిరీక్ింతును" అని మఱియు 

3-1001-సీస పదాము 
న లకొని బహ్ు దుఃఖ్ములకు నాలయ మ్మైన;  
 యిా గర్ానర్కము నేను వ డలుఁ 
జాల బహిఃపది్ేశమునకు వచిున;  
 ననుపమ దే్వమాయా విమోహి 
తాతుెండన ై ఘోర్మ్మైనటిట  సంసార్;  
 చక ీమందును బర శమీణశ్రల్ల 
న ై యుండవలయుుఁ ద్ా నద్వగాక గర్ాంబు;  
 నందుండు శ్లకంబు నపనయించి 

3-1001.1-తేటగతీి 

యాతె కనయంబు సార్థవ యిెనై యటిట 
ర్ుచిర్ విజాఞ నమునుఁ దమోర్ూపమ్మైన 
భూర  సంసార్సాగరోతాత ర్ణంబు 
సేసర యిా యాతె నర్సర ర్క్ించుకొందు.  

3-1002-వచనము 
మఱియును. 
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3-1003-చంపకమాల 

పర్ుఁగుచు నుని దుర్ియసనభాజనమ్మై ఘన దుఃఖ్మూలమ్మై 
యర్యుఁగ బెకుకతూంట ి  గలద్ెై కిమీిసంభవ మ్మైనయటిట  దు 
సతర్ బహ్ు గర్ావాసముల సంగతి మానుపటక ై భజించెదన్ 
సర్సరజనాభ భూర  భవసాగర్తార్క పాదపదెముల్." 

3-1004-కంద పదాము 
అని కృతనిశుయుుఁ డయి యిే 
చిన విమలజాఞ ని యగుచు జీవుుఁడు గర్ాం 
బున వ డల నొలికుండం 
జనియిెడు నవమాసములును జననీ! యంతన్.  

3-1005-వచనము 
దశమమాసంబున వాని నధ్యముఖ్ుం గావించిన నుచాేవస నిశ్ాశవసంబులు లేక 
ఘన దుఃఖ్భాజనుండు విగత జాఞ నుండు ర్కతద్వగాాగుండు న ై విష్ాట సథకిీమియుం 
బో ల  నేలంబడి యేిడుుచు జాఞ నహమనుం డెై జడుడునుం బో ల  నుండి; యంత నిజ 
భావానభిజుఞ  లగు నితర్ుల వలన వృద్వధం బొ ందుచు నభిమతార్థంబులం 
జ పపనేర్క; యనేక కీటసంకులం బయిన పర్ాంకంబు నందు శయానుండెై; 
యవయవంబులు గండూయమానంబు ల ైనుఁ గోుఁకనేర్క యాసనోతాథ న 
గమనంబుల నశకుత ండెై; తన శరీర్చర్ెంబు మశక మతుకణ మక్ికాదులు 
ప డువ గ ీములచే వాధంబడు కిమీియుంబో ల  ద్యదూయమానుండెై రోదనంబు 
సేయుచు విగతజాఞ నుండెై మ్మలంగుచు; శ్ ైశవంబునం దతత  తిియానుభవంబుుఁ 
గావించి పౌగండ వయసుసనుఁ దదనుర్ూపంబు లగు నధాయనాద్వ దుఃఖ్ంబు 
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లనుభవించి; తదనంతర్ంబ య్వనంబు పాిపత ం బెైన నభిమతార్థ ఫలపాిప్రత కి 
సాహ్సపూర్ికంబు లగు వృథాగహీ్ంబులు సేయుచుుఁ గాముకుండెై; 
పంచమహాభూతార్బాం బగు ద్ేహ్ం బందుుఁ బెకుకమాఱు లహ్ంకార్ 
మమకార్ంబులం జేయుచుుఁ దదర్థంబుల ైన కర్ెంబు లాచర ంచుచు సంసార్బదుధ  
డగచు దుషుపర్ుష సంగమంబున శిశ్లిదర్పరాయణుండెై వర తంచుచు 
నజాఞ నంబునం జేసర వర ాషామాన రోషుం డగుచుుఁ; దతులంబు లగు దుఃఖ్ంబు 
లనుభవించుచుుఁ గాముకుండెై నిజనాశంబునకు హేతువు లగు కర్ెంబులం 
బవిర తంచు చుండు; మఱియును. 

3-1006-సీస పదాము 
జనయితి!ి సతాంబు శ్ౌచంబు దయయును;  
 ధృతియు మౌనంబు బుద్వధయును సరగు్   
క్షమయును యశమును శమమును దమమును;  
 మొదలుగాగల గుణంబులు నశించు 
జనుల కసతసంగమున నని యెిఱిుఁగ ంచి;  
 వ ండియు నిటిను వినుము, మూఢ 
హ్ృదయులు శ్ాంతి విహమనులు దే్హాతె;  
 బుదుధ లు నంగనా మోహ్పాశ 

3-1006.1-తేటగతీి 

బదధ కేళీమృగంబుల పగ ద్వుఁ దగ ల్ల 
పర్వశసాింతముల శ్లచాభావు ల ైన 
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వార  సంగతి విడువంగ వలయు నందు 
నంగనాసంగమము ద్యష మండుి గాన.  

3-1007-వచనము 
ద్ీని కొకక యితిహాసంబు గలదు; తొలి్ల యొకకనాడు పజిాపతి దన కూుఁతు 
ర్యిన భార్తి మృగీర్ూపధ్ార ణి యిెై యుండం జూచి తద్ీయ ర్ూపరేఖ్ా 
విలాసంబులకు నోట వడి వివశ్రకృతాంతర్ంగుండును విగత తపిుండును న ై 
తానును మృగర్ూపంబు నొంద్వ తదనుధ్ావనంబు హేయం బని తలంపక 
పవిర తంచెం; గావున నంగనాసంగమంబు వలవ; దసెద్ీయ నాభికమల సంజాత 
చతుర్ుెఖ్ నిర ెత మరీచాాదుాదూాత కశాపాద్వ కల్లపత ద్ేవ మనుష్ాాదు లందు 
మాయా బలంబునం గామినీజన మధాంబున విఖ్ండిత మనసుకండు గాకుండుఁ 
బుండరీకాక్షుండెైన నారాయణఋషరకిం దకక ననుాలకు న విర కిం ద్ీర్దు" అని 
వ ండియు నిటినియిె. 

3-1008-తేటగతీి 

" ర్ూఢి నా మాయ గామినీర్ూపమునను 
బుర్ుషులకు న లి మోహ్ంబుుఁ బొ ందజేయుుఁ 
గాన పుర్ుషులు సతులసంగంబు మాని 
యోగవృతిత ుఁ జర ంచుచు నుండవలయు.  

3-1009-కంద పదాము 
ధ్ీర్తతో మతపదసర్ 
సీర్ుహ్సేవానుర్కితుఁ జ ంద్వనవార్ల్ 
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నారసీంగము నిర్య 
ద్ాిర్ముగా మనము లందు దలుఁపుదు ర పుడున్.  

3-1010-కంద పదాము 
హ్ర మాయా విర్చితమ్మై 
తర్ుణీర్ూపంబుుఁ ద్ాల్లు ధర్ుఁ బర ిన బం 
ధుర్ తృణపర వృత కూపము 
కర్ణి నద్వయు మృతుార్ూపకం బగు మఱియున్.  

3-1011-చంపకమాల 

ధన పశు మిత ిపుత ివనితా గృహ్కార్ణభూత మ్మైన యిా 
తనువున నుని జీవుుఁడు పదంపడి యటిట  శరీర్ మ్మతిత  తా 
ననుగతమ్మైన కర్ెఫల మందకపో వుఁగరాదు మింటుఁ బో  
యిన భువిుఁ దూర నన్ ద్వశల కేగ న న చుట న ైన డాగ ుఁనన్.  

3-1012-వచనము 
అటిట  పుర్ుషర్ూపంబు నొంద్వన జీవుండు నిర్ంతర్ సీత రసంగంబుచే వితాత పతా 
గృహాద్వపదిం బగు సీత రతింబు నొందు; ఈ కమీంబున నంగనా ర్ూపుం డగు 
జీవుండు మనాెయచేుఁ బుర్ుషర్ూపంబు నొంద్వ ధనాద్వపదిుం డగు భర్తను 
నాతెబంధకార్ణం బగు మృతుావునుగ న ఱుంగ వలయు; మఱియు 
జీవోపాధ్వభూతం బగు ల్లంగద్ేహ్ంబుచే సాివాస భూతలోకంబున నుండి 
లోకాంతర్ంబు నొందుచుం బాిర్బా కర్ెఫలంబుల ననుభవించుచు; మర్లం 
గరాెదులంద్ాసకుత ుఁ డగుచు మృగయుండు గాననంబున ననుకూల సుఖ్పదిుం 
డెైనను మృగంబునకు మృతుా వగు చందంబున జీవుండు భూతేంద్వయి 
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మనోమయం బెైన దే్హ్ంబు గల్లగ  యుండు; అటిట  ద్ేహ్నిరోధంబె మర్ణంబు; 
ఆవిరాావంబె జనెంబునుం; గాన సకల వసుత విషయ జాఞ నంబు గలుగుటకు 
జీవునకు సాధనంబు చక్షుర ందయిం బగు దషిటదర్శనీయ యోగాతాపకిార్ంబున 
జీవునకు జనెమర్ణంబులు లేవు; గావున భయకార్పణాంబులు విడిచి 
సంభమింబు మాని జీవపకిార్ంబు జాఞ నంబునం ద్ెల్లసర ధ్ీర్ుండెై ముకతసంగుం 
డగుచు యోగ వ ైరాగాయుకతం బెైన సమాగ ఞాానంబున మాయావిర్చితం బెైన 
లోకంబున ద్ేహాదులం ద్ాసకిత మాని వర తంప వలయు" నని చెప్రప; వ ండియు 
నిటినియిె. 

3-54-చందిసూర్ాప్రతృ మార్్ంబు 

3-1013-సీస పదాము 
" గృహ్ మందు వర తంచు గృహ్మే్ధు లగువార్ు;  
 మహిత ధరాెర్థకామముల కొఱకు 
సంప్ీితు లగుచుుఁ దతాసధనానుష్ాట న;  
 నిర్తుల ై వేదనిరీణత భూర  
భగవతుసధర్ె తదాకిత పరాఙ్మెఖ్ు;  
 ల ై ద్ేవగణముల ననుద్వనంబు 
భజియించుచును భకితుఁ బెైతుిక కర్ెముల్;  
 సేయుచు న పుపడు శిషటచర తు 

3-1013.1-తేటగతీి 

లగుచుుఁ దగ ద్ేవ ప్రతృ సువతిాఢుా లయిన 
కామాచితుత లు ధూమాద్వగతులుఁ జంద ి
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లోకమును జ ంద్వ పుణాంబు లుపత  మయిన 
మర్ల్ల వతుత ర్ు భువికి జనెంబు నొంద.  

3-1014-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-1015-తేటగతీి 

పవిిమలానంత భోగ తలపంబు నందు 
యోగనిద్ాిళ్ళవ ై హ్ర  యుని వేళ్ 
నఖిల లోకంబులును విలయంబు నొందు 
నటిట సరేిశిర్ునిగూర ు యలఘుమతులు.  

3-1016-మతేతభ వికీీడతిము 
పర కింపన్ నిజభకిత యుకితగర మం బాటిలుి  పంకేర్ుహ్ో  
దర్వినాసత  సమసత  ధర్ెముల శ్ాంతసాింతుల ై సంగముం 
బర వర ాంచి విశుదధచితుత  లగుచుం బంకేజపతేకి్షణే 
తర్ ధర ైెక నివృతుత ల ై సతతమున్ ద్ెైతాార ుఁ జింతించుచున్.  

3-1017-సీస పదాము 
మఱియు, నహ్ంకార్ మమకార్ శూనుాల ై;  
 యర థ వర తంచుచు నర ురాద్వ 
మార్్గతుండును మహ్నీయచర తుండు;  
 విశితోముఖ్ుుఁడును విమలయశుుఁడు 
జగదుదావసాథ నసంహార్కార్ణుం;  
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 డవాయుం డజుుఁడుుఁ బరాపర్ుండుుఁ 
బుర్ుష్ో తతముుఁడు నవపుండరీకాక్షుండు;  
 న ైన సరేిశిర్ు నందు బొ ంద్వ 

3-1017.1-తేటగతీి 

మానితాపునరావృతిత  మార్్మయిన  
పవిిమలానంద తేజఞవిరాజమాన 
ద్వవాపదమున సుఖియించు ధ్ీర్మతులు 
మర్ల్లరార నిుఁటికిని జనెములుఁ బొ ంద 

3-1018-వచనము 
మఱియుుఁ, బర్మే్శిర్దృషరటచే హిర్ణాగర్ుా నుపాసరంచువార్ు సతాలోకంబున 
ద్విపరారాథ వసానం బగు పళి్యంబు దనుకుఁ బర్ుండగు చతురాననుం 
బర్మాతెర్ూపంబున ధ్ాానంబు సేయుచు నుండి పృథవ వాాపే్తజఞవాయాికాశ 
మానసేంద్వయి శబాా ద్వ భూతాదుల తోడం గూడ లోకంబును బకిృతి యందు 
ల్మనంబుసేయ సరేిశిర్ుండు సకల సంహ్ర్త యగు సమయంబున 
గతాభిమానంబులు గల్లగ  బహి్ెలోకవాసు లగు నాతెలు బహి్ెతోడం గూడి 
పర్మానందర్ూపుండును సరోితకృషుట ండును నగు పురాణపుర్ుషుం 
బొ ందుదుర్ు; కావున నీవు సర్ిభూత హ్ృదయపదె నివాసుండును 
శీుతానుభావుండును నిషకళ్ంకుడును నిర్ంజనుండును నిరా్వందుిండును నగు 
పుర్ుషుని భావంబుచే శర్ణంబు నొందు" మని చెప్రప మఱియు నిటినియిె. 

3-1019-మతేతభ వికీీడతిము 
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" సకలసాథ వర్ జంగమపతితికిం జర ుంపుఁ ద్ా నాఢుాుఁడెై 
యకలంకశీుతిగర్ుాుఁడుం బర్ముుఁడున ైినటిట  యిాశుండు సే 
వకయోగీందకిుమార్సరదధమునిద్ేవశ్ేణీియోగపవి 
ర్తకమ్మై తనుి భజింపుఁజూపు సగుణబహి్ెంబు ల్మలాగతిన్ 

3-1020-సీస పదాము 
అటిట సరేిశిర్ుం డయాయి కాలంబు;  
 లందును దదు్ ణ వాతికర్మున 
జనియించు చుండు నీ చాడుపన ఋషరద్ేవ;  
 గణములు దమతమ కర్ెనిర ె 
తెైశిర్ా పార్మే్షఠ యము లందుుఁ బుర్ుషతి;  
 మునుఁబొ ంద్వ యధ్వకార్ములు వహించి 
వర తంచి కమీెఱ వతుత ర్ు మఱికొంద;  
 ఱ రా్ూఢకరాెనుసార్ మ్మైన 

3-1020.1-తేటగతీి 

మనములను జాల గల్లగ  ధర్ెముల యందు  
శదీధతోుఁ గూడి యపతిిసరదధమ్మైన 
నితాన ైమితితకాచార్ నిపుణు లగుచుుఁ 
దగ  ర్జఞగుణ కల్లత చితతములు గల్లగ .  

3-1021-వచనము 
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సకాముల ై యింద్వయిజయంబు లేక ప్రతృగణంబుల న లిపుపడుుఁ బూజించుచు 
గృహ్ంబుల యందు వర తంచి హ్ర పరాఙ్మెఖ్ు లగు వార్ు తెైరవర ్క పుర్ుషు లని 
చెపపంబడుదుర్ు. 

3-1022-చంపకమాల 

వినుతగుణోతతర్ుండు నుర్ువికమీుుఁ డెైన హ్ర న్ భజించి త 
నెనన లసతకథామృతము మానుగుఁ గోీలుట మాని దుషకథల్ 
విని ముద మందుచుందుర్ు వివేకవిహమనత నూర్ుఁబంద్వ యా 
తెను మధురాజాభక్షాములు మాని పురీషము కేగు చాడుపనన్.  

3-1023-చంపకమాల 

అలవడ ధూమమార్్గతుల ై ప్రతృలోకముుఁ బొ ంద్వ పుణాముం 
బొ ల్లసరనవార్ు దొ్ంటి తమ పుతుిలకుం దగుఁ ద్ాము పుటిట  వి 
హ్ిలమతి గర్ాగోళ్పతనాద్వ పరేతధరాగతాంతమ్మై 
వ లసరన కర్ె మిం దనుభవింతుర్ు గావున నీవు భామినీ!  

3-1024-కంద పదాము 
విను, సర్ి భావములుఁ బర్ 
ముని ననఘు ననంతు నీశుుఁ బుర్ుష్ో తతము స 
నెనమున భజియింపుము ముద 
మున బునరావృతిత  లేని ముకిత లభించున్." 

3-1025-వచనము 
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అనిచెప్రప; వ ండియు నిటినియిె "భగవంతుం డగు వాసుద్ేవుని యందు 
బయిుకతం బగు భకితయోగంబు బహి్ెసాక్ాతాకర్ సాధనంబు లగు వ ైరాగా 
జాఞ నంబులం జేయు; అటిట  భగవదాకిత యుకతం బెైన చితతం బింద్వయివృతుత లచే 
సమంబు లగు నర్థంబు లందు వ ైషమాంబును బిియాప్రియంబులును లేక 
నిససంగంబు సమదర్శనంబు హేయోపాద్ేయ విర్హితంబున ై యార్ూఢంబెైన 
యాతెపదంబు నాతెచేుఁ జూచుచుండు జాఞ నపుర్ుషుండును బర్బహి్ెంబును 
బర్మాతుెండును నీశిర్ుండును నగు పర్మపుర్ుషుం డేకర్ూపంబు గల్లగ  
యుండియు దృశాదషిటృ కర్ణంబులచేతం బృథగాావంబు బొ ందుచుండు; ఇద్వయ 
యోగ కి సమగంీ బగు యోగంబునం జేసర పాిపాంబగు ఫలంబు; కావున విషయ 
విముఖ్ంబు లగు నింద్వయింబులచేత జాఞ నర్ూపంబును హేయగుణ 
ర్హితంబును నగు బహి్ెంబు మనోవిభాింతిం జేసర శబాా ద్వ ధర్ెం బగు 
నర్థర్ూపంబునం ద్య ుఁచు; అద్వ యిెట ట  లరాథ కార్ంబునం ద్య ుఁచు నని యడిగ తివేని 
నహ్ంకార్ంబు గుణర్ూపంబునం జేసర తిివిధంబును భూతర్ూపంబునం 
బంచవిధంబును నింద్వయిర్ూపంబున నేకాదశవిధంబును న ై యుండు; 
జీవర్ూపుం డగు విరాట పర్ుషుండు జీవవిగహీ్ం బెైన యండం బగు జగంబునం 
ద్య ుఁచుచుండు; ద్ీని శదీ్ాధ యుకతం బయిన భకితచేత యోగాభాాసంబునం జేసర 
సమాహితమనసుకం డెై నిససంగతింబున విర్కుత ం డెైనవాడు ప డగనుచుండు; 
అద్వ యంతయు బుధజనపూజనీయ చర తవిు గావున నీకుం జ ప్రపతి; సర్ి 
యోగ సంపాిపుాం డగు నిర్ు్ ణుండు భగవంతుం డని చెప్రపన జాఞ నయోగంబును 
మద్ీయభకిత యోగంబును నను ర ండు నొకటియ యింద్వయింబులు 
భినిర్ూపంబులు గావున నేకర్ూపం బయిన యర్థం బనేక విధంబు లగు నటేి కం 
బగు బహి్ెం బనేక విధంబులుగుఁ ద్య ుఁచు; మఱియును. 
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3-1026-సీస పదాము 
అంబ! నారాయణుం డఖిలశ్ాసత రములను;  
 సమధ్వకానుషరఠ త సవన తీర్థ 
దర్శన జప తపో ధాయన యోగకియీా;  
 ద్ానకర్ెంబులుఁ గానుఁబడక 
యేిచిన మనము బాహేాంద్వియంబుల గ ల్లు;  
 సకల కర్ెతాాగసర్ణి నొప్రప 
తలకొని యాతెతతతవజాఞ నమున మించి;  
 యుడుగక వ ైరాగాయుకితుఁ దనర  

3-1026.1-తేటగతీి 

మహిత ఫలసంగర్హిత ధర్ెమునుఁ దనర్ు 
నటిట  పుర్ుషుండు దలపో య నఖిల హేయ 
గుణములనుుఁ బాసర కలాాణగుణ విశిషుట ుఁ 
డెైన హ్ర  నొందుుఁ బర్మాతుె ననఘుుఁ డగుచు 

3-1027-వచనము 
అద్వగావున, నీకుం జతుర ిధ భకితయోగపకిార్ంబుుఁ ద్ేటపడుఁ న ఱింగ ంచింతి; 
అద్వయునుం గాక, కామర్ూప యగు మద్ీయ గతి జంతువుల యందు నుతపతిత  
వినాశ ర్ూపంబుల నుండు నవిద్ాా కర్ె నిర ెతంబు ల ైన జీవునిగతు లనేక 
పకిార్ంబుల ై యుండు; అద్వయు జీవాతె వాని యందుం బవిర తంచి యాతెగతి 
యిటిటదని యెిఱుంగక యుండు" నని చెప్రప, మఱియు నిటినియి ె"ఇటిట  యతి 
ర్హ్సాం బగు సాంఖ్ాయోగ పకిార్ంబు ఖ్లునకు నవినీతునకు జడునకు 
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దురాచార్ునకు డాంబికునకు నింద్వయిలోలునకుుఁ బుత ిద్ారాగారాదాంతాతాసకత 
చితుత నకు భగవదాకితహమనునకు విషుణ ద్ాసుల యందు దే్ిషపడు వానికి 
నుపద్ేశింప వలవదు; శదీ్ాధ సంపనుిండును, భకుత ండును, వినీతుండును, 
నసూయార్హితుండును, సర్ిభూత మితుిండును, శుశీూష్ాభిర్తుండును, 
బాహాార్థజాత విర్కుత ండును, శ్ాంతచితుత ండును, నిర్ెతసర్ుండును, 
శుద్ాధ తుెండును, మదాకుత ండును, నగు నధ్వకార కి నుపద్ేశింప నర్ింబగు; ఈ 
యుపాఖ్ాానం బే పుర్ుషుండేనిుఁ బతివతి యగు నుతతమాంగన యిేని 
శదీ్ాధ భకుత లు గల్లగ  మదర పతచితతంబునన్ వినుుఁ బఠ యించు నటిట  పుణాాతుెలు 
మద్ీయ ద్వవాసిర్ూపంబుుఁ బాిప్రంతు" ర్ని చెప్ెపను" అని మ్మైతేయిుండు 
విదుర్ునకు వ ండియు నిటినియిె "ఈ పకిార్ంబునం గరా్మదయిత యిెైన 
ద్ేవహ్ూతి గప్రలుని వచనంబులు విని నిర్ుెకతమోహ్ పటల యగుచు సాష్ాట ంగ 
దండపణిామంబు లాచర ంచి తతతవవిషయాంకిత సాంఖ్ాజాఞ నపవిర్తకం బగు 
సోత తంిబుసేయ నుపకీమించి కప్రలున కిటినియిె. 

3-1028-సీస పదాము 
" అనయంబు విను, మింద్వియార్థ మనోమయం;  
 బును భూతచయ మయంబును నశ్ేష 
భూర  జగద్ీబజభూతంబును గుణప;ి  
 వాహ్ కార్ణమును వలనుమ్మఱయు 
నారాయణాభిఖ్ానాుఁ గల భవద్ీయ;  
 ద్వవామంగళ్మూర తుఁ ద్జేర లుి  
చార్ు భవద్ర్ాసంజాతుుఁ డగునటిట ;  
 కమలగర్ుాండు సాక్ాతకర ంప 
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3-1028.1-తేటగతీి 

లేక మనమునుఁ గనియిె ననేక శకిత 
వర్్ములు గల్్ల సుగుణపవిాహ్ర్ూప 
మంద్వ విశింబు ద్ాల్లు సహ్సశికిత 
కల్లతుుఁడెై సర్ికార్ాముల్ కలుగుఁజేయు.  

3-1029-వచనము 
అంత. 

3-1030-తేటగతీి 

అతుల భూర  యుగాంతంబు నందుుఁ గపట 
శిశువవ ై యొంటి కుక్ినిక్ిపత  నిఖిల 
భువననిలయుండవ ై మహాంభోధ్వ నడుమ 
జార్ు వటపతతిలపసంసాథ యి వగుచు.  

3-1031-తేటగతీి 

ల్మల నాతీెయ పాద్ాంగుళీ వినిర్్ 
తామృతము గోీల్లనటిట  మహాతె! నీవు 
గడుఁగ  నా పూర్ిభాగాంబు కతన నిపుడు 
పూని నా గర్ామున నేడు పుటిటతయా!  

3-1032-వచనము 
అటిట  పర్మాతుెండ వయిన నీవు. 

3-1033-సీస పదాము 
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వర్ుస విగహీ్పార్వశాంబునను జేసర;  
 ర్ఘురామ కృషణ  వరాహ్ నార్ 
సరంహాద్వ మూర్ుత  లంచితల్మల ధర యించి;  
 దుషటనిగహీ్మును శిషటపాల 
నమును గావించుచు నయమున సదధర్ె;  
 నిర్తచితుత లకు వర ణంపుఁ దగ న 
చతురాతెతతతవ విజాఞ నపదిుండవ ై;  
 వర తంతు వనఘ! భవనెహ్తతవ 

3-1033.1-తేటగతీి 

మజున కయినను వాకుీవి నలవిగాదు 
నిగమజాతంబు లయిన వర ణంప లేవ 
యెిఱిుఁగ  సంసుత తి చేయ నే న ంతద్ాన 
వినుత గుణశ్రల! మాటలు వేయునేల?  

3-1034-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-1035-కంద పదాము 
ధ్ీమహిత! భవనెంగళ్ 
నామసెర్ణానుకీర్తనము గల హమనుల్ 
శ్రమీంతు లగుదు ర్గ ి 
ష్ోట మాద్వకృద్ాళికంటె శుదుధ లు దలుఁపన్.  
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3-1036-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

3-1037-కంద పదాము 
నీ నామసుత తి శిపచుం 
డెైనను జిహాిగ ీమందు ననుసంధ్వంపన్ 
వానికి సర  భూసుర్ుుఁడుం 
గానేర్ుఁడు చితమిిద్వ జగంబుల నర్యన్.  

3-1038-ఉతపలమాల 

ఈ విధ మాతెలం ద్ెల్లసర యెిపుపడు సజానసంఘముల్ జగ 
తాపవనమ్మనై నీ గుణకథామృత మాతెలుఁ గోీల్ల సర్ి తీ 
రాథ వళిుఁ గుీంకినటిట  ఫలమందుదు ర్ంచు సమసత  వేదముల్ 
వావిర ుఁ బలుకుఁ గావునను వార్లు ధనుాలు మానుా లుతతముల్.  

3-1039-వచనము 
అద్వగావునుఁ; బర్బహి్ెంబవును, బర్మపుర్ుషుండవును, బతిాఙ్ెనో 
విభావుాండవును, సమసతజన పాపనివార్క సియంపికాశుండవును, 
వేదగర్ుాండవును, శ్రమీహావిషుణ డవును నగు నీకు వందనంబు లాచర ంచెదను" 
అని సుత తించినం బర్మపుర్ుషుండును, మాతృ వతసలుండును నగు కప్రలుండు 
గర్ుణార్సారా్ుహ్ృదయకమలుం డెై జనని కిటినియిె. 

3-1040-తేటగతీి 
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" తవిల్ల సుఖ్ర్ూపమును మోక్షద్ాయకంబు 
న ైన యిా యోగమార్్మే్ నంబ! నీకు 
న ఱుుఁగ వివర ంచి చెప్రపతి నిద్వ దృఢంబు 
గాుఁగ భకిత ననుషరటంపు కమలనయన!  

3-1041-కంద పదాము 
జీవనుెకిత లభించుం 
గావున నేమఱక తలుఁపు క కైొని దీ్నిన్ 
వావిర  నొలిని వార కి 
ద్ావల మగు మృతుాభయము దవిగు సుఖ్మున్." 

3-1042-కంద పదాము 
అని యిట ి  దే్వహ్ూతికి 
మనమలర్ుఁగ గప్రలుుఁ డాతెమార్్ం బెలిన్ 
వినిప్రంచి చనియి"ె నని విదు 
ర్ునకున్ మ్మైతేయిముని వర్ుం డెఱిుఁగ ంచెన్.  

3-55-ద్వేహ్ూతి నిరాాంణంబు 

3-1043-వచనము 
అట ి  కప్రలుం డేుఁగ నుఁ బిదప ద్ేవహ్ూతియుం బుతుిండు సెప్రపన 
యోగమార్్ంబున విజాఞ నంబు గల్లగ  యుండియుం బెనిమిటి యిెైన కరా్మునిం 
దనయుం డెైన కప్రలునిం బాసర నషటవతస యగు గోవు చందంబునం దలిడిలుి చుుఁ 
గప్రలమహామునిం దలంచుచుం గరా్మ తపసాసమర్థయంబున న ైనయటిట . 
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3-1044-ఉతపలమాల 

మానిత సౌర్భపసివ మంజుల పకి ఫలపవిాళ్ భా 
రానత చూతపో త విటపాగ ీనికేతన రాజకీర్ స 
మాెని సుఖ్ానులాప పర మండిత కరా్మ తాపసాశమీో 
ధ్ాానవనపది్ేశ కమలాకర్ తీర్ నికుంజ పుంజముల్.  

3-1045-వచనము 
వ ండియు. 

3-1046-సీస పదాము 
అంచిత సుటికమయసతంభ ద్ీప్రతచేుఁ;  
 గ్మరార్ు మర్కతకుడాములను 
సజాా తివజాిలసజాా లర్ుచులచే;  
 భాసరలుి  నీలసో పానములును 
ద్ీప్రంచు చందకిాంతోపలవేదుల;  
 విదుిమగేహ్ళీవిలసరతముల 
హాటకర్తికవాటశ్లభితముల;  
 నలర న సౌధశ్ాలాంగణముల 

3-1046.1-తేటగతీి 

వర్ పయఃప్ేనపటలపాండుర్ కరీంది 
దంతనిర ెత ఖ్టాింగధవళ్పటట 
ర్చిత శయాాళ్ళలును జతుర్ంతయాన 
కనకప్ీఠాద్వ వసుత సంఘముల న లి.  
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3-1047-వచనము 
మఱియు; వికచకమల కుముద సౌగంధ్వక బంధుర్ గంధ్ానుబంధ్వ గంధవహ్ 
శ్లభితంబును; యర్విందనిషాంద కందళిత మర్ందర్స పాన మదవద్వంద్వంర్ 
సంద్యహ్ ఝంకార్ సంకులంబునున ై చెలువార్ు బావులు గల్లగ ; పుర్ందర్సుందరీ 
వంద్వతం బెైన కరా్మాశమీంబుుఁ బర తాజించి కుటిలంబు ల ైన కుంతలంబులు 
జటిలంబులుగా ధర యించి సర్సితీ బిందుసరోవర్ంబులం ద్వషివణసాినంబు 
గావించుచు; నుగ ీతపో భార్ంబునం గృశ్రభూత శరీర్ యైెి; నిజ కుమార్ుండును 
బసిని వదనుండును గప్రలనామధ్ేయుండును నగు నారాయణుని సమసత  
నాసతచింతలచే ధ్ాానంబు సేయుచుుఁ; బవిాహ్ర్ూపంబెైన భకిత యోగంబునను 
నధ్వకవ ైరాగాంబునను యుకాత నుష్ాట నజాతంబెై బహి్ెతాిపాదకం బగు జాఞ నంబును 
విశుదధమనంబును గల్లగ . 

3-1048-సీస పదాము 
అనయంబు నాతెనాయకుుఁడును విశితో;  
 ముఖ్ుుఁ డనంతుుఁడు పర్ముుఁడు నజుండు 
చతుర్ుండు నిజపర జాఞ నద్ీపాంకుర్;  
 మహిమ నిర్సత  సమసత  భూర  
మాయాంధకార్ుుఁ డమే్యుుఁ డమశిర్ుుఁ డగు;  
 నా పర్బహి్ెంబు నం దవిర్త 
బదధతతతవజాఞ నపర్తచే నిర్ుెకత;  
 జీవభావమున విశిషటయోగ 

3-1048.1-తేటగతీి 
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భవాసంపాిపత  నిర్ెల బహి్ెభావ 
ములను గల్లగ  సమాధ్వచే న లమిుఁ దనర్ు 
నపునరావృతత  మగు తిిగుణపధి్ాన 
తతతవముల నొప్రప సంతతోద్ార్ నియతి.  

3-1049-తేటగతీి 

కలనుఁ ద్య ుఁచిన వసుత సంఘముల మే్లు 
కొని కనుంగ్నలేని మనుజులపో ల్లకుఁ 
బొ లతి దనయాతె మఱచి యిముెల సధూమ 
మ్మైన పావకుగతి నుండె నంతలోన.  

3-1050-కంద పదాము 
గుర్ు యోగశకితచే నం 
బర్తలమున క గసర సతకృపామయుుఁ డగు నా 
పర్వాసుద్ేవు చర్ణాం 
బుర్ుహ్యుగనాసత  చితతమును గల దగుచున్.  

3-56-కప్రలమహాముని తపంబు 

3-1051-వచనము 
ఇట ి  కప్రలోకతమార్్ంబున ద్ేవహ్ూతి శ్రహీ్ర  యందుుఁ గలసె; 
అయాంగనార్తింబు మోక్షంబునకుం జనిన క్ేతంిబు సరద్వధపదం బను ప్ేర్ం 
బర్ుఁగ  పసిరద్వధ  వహించె; అంత నకకడుఁ గప్రలుండు తలి్లచేత ననుజాఞ తుం డెై సరదధ  
చార్ణ గంధరాిపసరో ముని నివహ్ సంసూత యమానుం డగుచు; సముదుినిచేత 
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దతాత ర్ిణ పూజానికేతంబులు వడసర సాంఖ్ాాచారాాభిషుట తం బగు యోగంబు 
నవలంభించి; లోకతయిశ్ాంతి కొఱకు సమాహితుండెై; సిప్రతాశమీంబు విడిచి 
యుదగాాగంబునకు జనియిె" అని మ్మైతేయిమహాముని విదుర్ున కిటినియి ె
"తండమ ియిా యుపాఖ్ాానంబు నాకు గోచర్ంచినరీతి నీకుం జ ప్రపతి; ఇద్వ "కప్రల 
ద్ేవహ్ూతి సంవాదం" బతాంత పావనంబు కప్రల పణిీతంబు నయిన యోగంబు 
ద్ీనిం బర్మ భకితయుకుత ండెై యిెవిండు పఠ ంచు; న విండు విను; నటిట  
పుణాాతుెలు విగతపాపుల ై గర్ుడధిజుండెైన పుండరీకాక్షుని 
శ్రచీర్ణార్విందంబులం బొ ందుదు" ర్ని మ్మైతేయిుండు విదుర్ున క ఱింగ ంచిన 
విధంబున శుకయోగీందుిడు పరీక్ినిరేందుినకుం జ ప్ెపను" అని సూతుండు 
సెప్రపన విని పహి్ృషట హ్ృదయుల ై "మునికులోతతమా! భవద్ాికూపర్ం బగు 
భగవతకథామృతంబు గోీలుచుండ మా మానసంబులు దనివోవ వింకను 
దర్ువాతి వృతాత ంతంబులు మాకు విశదంబులుగ వినిప్రంప నీవ యర్ుి ండ" వని 
యడుగుటయు. 

3-57-పూర ణ 

3-1052-చంపకమాల 

జనకసుతా మనో విమల సార్స కోమల చంచరీక! చం 
దన శర్ద్వందు కుంద హ్ర్ తార్ మరాళ్ పటీర్ చంద్వకిా 
వినుత యశ్లవిశ్ాల! ర్ఘువీర్! దర్సరెత పదెపత ిలో 
చన! నిటలాంబకపకిటచాపవిఖ్ండన! వంశమండనా!  

3-1053-తర్ళ్ము 



638 పో తన తలెుగు భాగవతము – తృతీయ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

పర్మపావన! విశిభావన! బాంధవపకిరాననా!  
శర్ధ్వశ్లషణ! సతాభాషణ! సతకృపామయ భూషణా!  
దుర తతార్ణ! సృషరటకార్ణ! దుషటలోక విద్ార్ణా!  
ధర్ణిపాలన! ధర్ెశ్రలన! ద్ెైతామరా్న ఖ్ేలనా!  

3-1054-మాల్లని 

ద్వవిజగణశర్ణాా! ద్ీప్రతానంతపుణాా!  
పవిిమల గుణజాలా! భకతలోకానుపాలా!  
భవ తిమిర్ ద్వనేశ్ా! భానుకోటిపకిాశ్ా!  
కువలయహితకార!ీ ఘోర్ద్ెైతాపహిారీ!  

3-1055-గదాము 
ఇద్వ శ్రపీర్మే్శిర్ కర్ుణాకల్లత కవితావిచితి కేసనమంతిిపుత ిసహ్జపాండితా 
పో తనామాతా పణిీతంబయిన శ్రమీహాభాగవతం బను మహాపురాణంబు నందు 
విదుర్నీతియు విదుర్ుని తీరాథ గమనంబును యుదధవ సందర్శనంబును క్ర్వ 
యాదవ కృష్ాణ ద్వ నిరాాణంబును గంగాద్ాిర్ంబున విదుర్ుండు మ్మైతేయిునిం 
గనుగ్నుటయు విదుర్ మ్మైతేయి సంవాదంబును జగదుతపతిత  లక్షణంబును 
మహ్ద్ాదుల సంభవ పకిార్ంబును మహ్ద్ాదులు నారాయణు 
నభినంద్వంచుటయు విరాడిిగహీ్ పకిార్ంబును శ్రీమహాభాగవత భకిత కార్ణంబగు 
పదెసంభవు జనెపకిార్ంబును బహి్ెతపంబును బర్మే్షరటకిుఁ బుండరీకాక్షుండు 
పతిాక్షంబగుటయు బహి్ెకృతం బెైన విషుణ సోత తంిబును గమలసంభవుని 
మానససర్్ంబును బర్మాణువుల పుట ట వును భూర్ుావసుసరాద్వ 
లోకవిసాత ర్ంబును గాల ద్వవస మాస వతసరాద్వ నిర్ణయంబును 
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నాయుఃపర మాణంబును జతుర్ుాగ పర మాణంబును బదెసంభవు 
సృషరటభేదనంబును సనకాదుల జనెంబును సాియంభువమనువు జనెంబును 
శ్రహీ్ర  వరాహావతార్ంబును భూముాదధర్ణంబును సూకరాకార్ుండెైన హ్ర ని 
విధ్ాత సుత తించుటయు ద్వతి కశాప సంవాదంబును గశాపుండు ర్ుదుిని 
బశింసరంచుటయుుఁ గశాపువలన ద్వతి గర్ాంబు ధర ంచుటయుుఁ 
దత్రభావంబునకు వ ఱచి దే్వతలు బహి్ెసనిధ్వకిం జని ద్వతిగర్ాపకిార్ంబు 
వినివించుటయు సనకాదులు వ ైకుంఠంబున కర్ుగుటయు నందు 
జయవిజయుల కల్లగ  సనకాదులు శప్రంచుటయు శ్రహీ్ర దర్శనంబును 
సనకాదులు హ్ర ని నుతించుటయు బాిహ్ెణ పశింసయు హిర్ణాకశిపు 
హిర్ణాాక్షుల జనెపకిార్ంబును హిర్ణాాక్షుని ద్వగ ిజయంబును సవనవరాహ్ 
హిర్ణాాక్షుల యుదధంబును బహి్ెసతవంబును హిర్ణాాక్ష వధయు 
నమర్గణంబులు శ్రహీ్ర  నభినంద్వంచుటయు హ్ర  వరాహావతార్ విసరా్నంబు 
సేయుటయును ద్ేవ తిర్ాఙ్ెనుష్ాాదుల సంభవంబును గరా్మమహాముని 
తపంబునకు సంతసరంచి శ్రహీ్ర  పతిాక్షంబగుటయుుఁ గరా్ముండు 
సాియంభువమనుపుతిి యిెైన ద్ేవహ్ూతిం బర ణయం బగుటయు ద్ేవహ్ూతి 
పర చర్ాలకు సంతసరలి్ల కరా్ముండు నిజయోగ కల్లతం బగు విమానంబు నందు 
నిల్లచి సహ్సది్ాసీపర వృత యిెైన ద్ేవహ్ూతింగూడి భార్తాద్వ వరి్ంబులు 
గలయంగుీమెర్ుటయు ద్ేవహ్ూతి గరా్మునివలనుఁ గనాకానవకంబును 
గప్రలుని గనుటయు దతకనాకావివాహ్ంబులును గరా్ముని తపోయాతయిుుఁ 
గప్రల ద్ేవహ్ూతి సంవాదంబును శబాా ద్వపంచతనాెతలి జనెపకిార్ంబును 
బహిాెండయతపతితయు విరాట పర్ుష కరేెంద్వియ పర్మాతె పకిార్ంబును 
బకిృతిపుర్ుష వివేకంబును నారాయణుని సరాింగసోత తింబును 
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సాంఖ్ాయోగంబును భకితయోగంబును జీవునక ైన గర్ాసంభవ పకిార్ంబును 
జంద ిసూర్ా మార్్ంబును బితుిమార్్ంబును ద్ేవహ్ూతి నిరాాణంబును 
గప్రలమహాముని తపంబునకు జనుటయు నను కథలు గల తృతీయసకంధము 
సంపూర్ణము. 



 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

చతుర్థ సకంధము 

4-1-ఉపో ద్ాా తము 

4-1-కంద పదాము 
శ్ర ీవిలసరతధర్ణీతన 
యావదన సరోజ వాసరాధ్వప! సరత రా 
జీవదళ్నయన! నిఖిల ధ 
రావర్ నుత సుగుణధ్ామ! రాఘవరామా!  

4-2-వచనము 
మహ్నీయగుణగర షుట లగు నముెనిశ్ేషీుట లకు నిఖిల 
పురాణవాాఖ్ాానవ ైఖ్రీ సమే్తుండెైన సూతుం డిటినియిె; అట ి  
పాియోపవిషుట ండెైన పరీక్ినిరేందుినకు శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 

4-2-సాియంభువువంశవిసాత ర్ము 

4-3-సీస పదాము 
జననాథ! విను విదుర్ునకును మ్మైతేయి; 
 మునినాథచందుిుఁ డిటినియిె మర్ల  
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సాియంభువున కర థ శతర్ూపవలనను; 
 గూుఁతులు మువుి రాకూతి దే్వ 
హ్ూతి పసిూతులు నొనర్ుఁ బిియవతిో; 
 తాత నపాదులు నను తనయయుగము 
జనియింప నం దగసీంభవ యిెైన యా; 
 కూతిని సుమహిత భాితృమతినిుఁ 

4-3.1-తటేగతీి 

దనకు సంతాన విసతరార్థంబు గాుఁగుఁ 
బుతిికాధర్ె మొంద్వ యా పువుిుఁబో ుఁడిుఁ  
బకిటమూర త ర్ుచిపజిాపతికి నిచెు 
మనువు ముదమొంద్వ శతర్ూప యనుమతింప.  

4-4-వచనము 
అట ి  వివాహ్ంబెైన ర్ుచిపజిాపతి బహి్ెవర్ుసరియుుఁ 
బర పూర్ణగుణుండును గావునుఁ జితెతత కాగతీంజేసర యాకూతియందు 
శ్రవీిషుణ ండు యజఞర్ూపధర్ుం డగు పుర్ుషుండుగను జగద్ీశిర  యగు 
నాద్వలక్ిె యమెహాతుెనకు నితాానపాయిని గావునుఁ దదంశంబున 
దక్ిణ యను కనాకార్తింబుగను మిథునంబు సంభవించె; అందు 
సాియంభువుండు సంతుష్ాట ంతర్ంగుం డగుచుుఁ బుతిికాపుతుిండును, 
వితతతేజఞధనుండును, శ్రవీిషుణ మూర త ర్ూపుండును నగు యజుఞ నిుఁ దన 
గృహ్ంబునకుుఁ ద్ెచిు యునిచె; ర్ుచియుుఁ గామగమన యిెైన దక్ిణ 
యను కనాకాలలామంబును దన యొదాన నిల్లప్ె; అంత 



645 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

సకలమంతాిధ్వద్ేవత యగు శ్రయీజుఞ ండు దనుుఁ బతిుఁగంగోర డు దక్ిణ 
యను కనాకం బర ణయం బయిెా; వార్ లాద్వమిథునంబు గావున నద్వ 
నిషరదధంబు గాకుండె" నని చెప్రప మ్మైతేయిుండు వ ండియు నిటినియిె. 

4-5-కంద పదాము 
ధ్ీమహిత! యంత వార్ల 
యామాఖ్ాలు గలుగు ద్ేవతావళి గడుఁకన్ 
వేమఱు నభినంద్వంచుచు 
నా మిథునమువలనుఁ బుటెట నతి బలయుతమ్మ.ై  

4-6-వచనము 
వార్ు తోషుండును బతిోషుండును సంతోషుండును భదుిండును 
శ్ాంతియు నిడసపతియు నిధుెండును గవియు విభుండును వహిియు 
సుద్ేవుండును రోచనుండును ననం బనిిదాఱు సంభవించిర ; వార్లు 
సాియంభువాంతర్ంబునం దుషరతు లను ద్ేవగణంబుల ై వ లసరర ; 
మఱియు మరీచి పమిుఖ్ుల ైన మునీశిర్ులును యజుఞ ండును 
ద్ేవేందుిండును మహాతేజససంపనుి లయిన ప్రియవతిోతాత న 
పాదులునుం గల్లగ  పుతపిౌత ినపత ృవంశంబులచే వాాపతంబయి యా 
మనింతర్ంబు పాల్లతంబగుచు వర తల ి ; మనువు ద్వితీయపుతిి యిెైన 
ద్ేవహ్ూతిం గరా్మున కిచిు తదింశ విసాత ర్ంబు గావించె నని ముని 
యిెఱింగ ంచితి; వ ండియు నమెనువు మూుఁడవచూల ైన పసిూతి యను 
కనాకను బహి్ెపుతుిం డగు దక్షపజిాపతికి నిచెు; ఆ దక్షునకుుఁ 
బసిూతివలన నుదయించిన పజిాపర్ంపర్ల చేత ములోి కంబులు 
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విసత ృతంబు లయెిా; మఱియుుఁ గరా్మపుతిికా సముదయంబు 
బహి్ెర ిభార్ా లగుటం జేసర వార వలనం గల్లగ న సంతాన పర్ంపర్ల 
వివర ంచెద. 

4-3-కర్థమపిజాపతి వంశ్ాభివృద్వధ  

4-7-సీస పదాము 
ఘనుుఁడౌ మరీచికిుఁ గరా్మాతెజ యగు; 
 కళ్ యను నంగనవలనుఁ గశా 
పుం డను కొడుకును బూర ణమ యను నాుఁడు; 
 బిడఢయుుఁ బుటిటర  ప్ేర ే వార  
వలనుఁ బుటిటన పజిావళి పర్ంపర్లచే; 
 భువనంబు ల లి నాపూర్ణ మగుచు 
జర్గ ను; బూర ణమ జనాెంతర్ంబున; 
 హ్ర పదపకి్ాళితాంబువు లను 

4-7.1-తటేగతీి 

గంగ యను ప్ేర్ుఁ బుటిట  యకకనా ద్ేవ 
కులా యను ద్ాని నొకకత ెగూుఁతు నఖిల 
విషటపవాాపకుం డగు విర్జుుఁ డన డి 
తనయు నొకకనిుఁ గాంచె మోదంబుతోడ.  

4-8-కంద పదాము 
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అనఘుం డతిిమహాముని 
యనసూయాద్ేవివలన నజ హ్ర  పుర్సూ 
దనుల కళాంశంబుల నం 
దనులను మువుిర్ను గాంచెుఁ దదధయుుఁ బీితిన్.  

4-9-కంద పదాము 
అనవుడు విదుర్ుుఁడు మ్మైతేి 
యునిుఁ గనుుఁగ్ని పల్లక  మునిజనోతతమ! జగతిన్ 
జననసరథతిలయకార్ణు 
లన వ లసరన పదెగర్ా హ్ర  హ్ర్ు ల లమిన్.  

4-10-కంద పదాము 
ఏమి నిమితతం బతిి మ 
హాముని మంద్వర్మునందు ననసూయకు ను 
ద్ాా మగుణు లుదయమ్మై ర్న 
నా మ్మైతేయిుండు పల్లక  నవిిదుర్ునితోన్.  

4-11-ససీ పదాము 
సుచర త!ి విను విధ్వచోద్వతుండెై యతిి; 
 దప మాచర ంపుఁ గాంతా సమే్తుుఁ 
డయి ఋక్షనామ కులాద్వ ితటంబున; 
 ఘుమఘుమారావ సంకుల విలోల 
కలోి ల జాల సంకల్లత నిర ింధ్ాా న; 
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 ద్ీజల పర పుషట రాజితప ి
సూన గుచేసిచే మానితాశ్లక ప; 
 లాశ కాంతార్సథలమున క లమి 

4-11.1-తేటగీతి 

నర గ  యచేట నిరా్వందుిుఁ డగుచుుఁ బాిణ 
నియమమున నేక పదమున నిల్లచి గాల్లుఁ 
ద్వవుటుఁ గోీల్ల కృశ్రభూతద్ేహ్ుుఁ డగుచుుఁ 
దపముుఁ గావించె ద్వవావతసర్శతంబు.  

4-12-వచనము 
ఇటితి ఘోర్ం బెైన తపంబు చేయుచుుఁ దన చితతంబున. 

4-13-కంద పదాము 
ఏ విభుుఁడు జగదధ్ీశిర్ుుఁ 
డా విభు శర్ణంబు స తుత  నతుఁ డాతెసమం 
బెై వ లసరన సంతతిని ద 
యావర్మతి నిచుుుఁగాక యని తలుఁచు న డన్.  

4-14-చంపకమాల 

మునుకొని యతత పో ధనుని మూర్ధజమ్మైన తపః కృశ్ాను చే 
తను ద్వజిగంబులుం గర్ుఁగ  తపతము ల ైనను జూచి పంకజా 
సన ముర్శ్ాసనతిిపుర్శ్ాసను లచుటి కేుఁగ  ర్పసరో 
జన సుర్ సరదధ  సాధా ముని సనుిత భూర యశ్లభిరాముల ై.  
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4-15-వచనము 
అట ి  మునీందుి నాశమీంబు డాయం జను నవసర్ంబున. 

4-16-చంపకమాల 

అనఘతపో భిరాముుఁ డగు నతిి మునీందుిుఁడు గాంచెుఁ దపతకాం 
చన ఘన చంద్వకిా ర్ుచిర్ చార్ుశరీర్ుల హ్ంస నాగసూ 
దన వృషభేంద ివాహ్ుల నుద్ార్కమండలు చక ీశూల సా 
ధనుల విర ంచి విషుణ  పుర్ద్ాహ్ుల వాకకమలాంబికేశులన్.  

4-17-వచనము 
మఱియుుఁ గృపావలోకన మందహాస సుందర్ వదనార్విందంబులు గల 
మహాతుెల సందర శంచి; యమంద్ానంద కందళిత హ్ృదయార్ 
విందుండెై సాష్ాట ంగ దండపణిామంబు లాచర ంచి పుష్ాపంజల్ల గావించి 
నిటలతట ఘటిత కర్పుట ం డైె దుర ిరీక్షాంబెైన తతేతజఞవిశ్ేషంబు ద్ేఱి 
చూడంజాలక ముకుళితనేతుిండెై తతపద్ాయతత  చితుత ం డగుచు సర్ిలోక 
గర షఠ ంబు ల ైన మృదుమధుర్ గంభీర్ భాషణంబుల నిటిని సుత తియించె. 

4-18-ససీ పదాము 
" పతిి కలపమందు సర్ిపపించోదావ; 
 సరథతి వినాశంబులుఁ జేయునటిట 
మహిత మాయాగుణమయ ద్ేహ్ములుఁ బొ లుు; 
 నజ వాసుద్ేవ శివాభిధ్ాన 
ములు గలు్  మీ పాదజలజాతములకు నే; 
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 నతిభకిత వందనం బాచర ంతు;  
యఖిల చేతన మానసాగమా మన నొపుప; 
 మూర్ుత లు గలు్  మీ మువుిర్ందుుఁ 

4-18.1-తేటగీతి 

బర్ుఁగ నాచేతుఁ బిలువంగుఁ బడిన ధ్ీర్ుుఁ 
డెవిుఁడే నొకకర్ునిుఁ బిలి నిపుడు మీర్ు 
మువుి రేతెంచుటకు నాదు బుద్వధ  విసె 
యంబు గద్వర డిుఁ జ పపరే యనఘులార్!  

4-19-వచనము 
అద్వయునుం గాక, సంతానార్థంబు నానావిధ పూజలు గావించి నా 
చితతంబున ధర యించిన మహాతుెం డొకకర్ుండ” యనిన నముెవుిర్ు 
విబుధశ్ేషీుట లు నతనిం గనుంగ్ని సుధ్ామధుర్ంబు లయిన వాకాంబుల 
నిటినిర . 

4-20-కంద పదాము 
" విను మే్ము ముగుర్ మయుాను 
ననుపమమతిుఁ దలుఁప నేకమ్మై యుందుము; నీ 
మన మందు నేమి గోర తి 
వనయము నా కోర క సఫల మయిెాడుుఁ జుమీె.  

4-21-కంద పదాము 
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మా మువుిర్ యంశంబుల 
ధ్ీమంతులు సుతులు పుటిట తిిభువనములలో 
నీ మంగళ్గుణకీర తన్ 
శ్రమీహితము చేయుఁగలర్ు; సరదధము సుమీె." 

4-22-కంద పదాము 
అని మునిచందుిుఁడు దన మన 
మునుఁ గామించిన వర్ంబు బుధవర్ులు ముదం 
బున నొసుఁగ  యతనిచేుఁ బూ 
జనములుఁ బర తృపుత  లగుచుుఁ జనిర  యథేచేన్.  

4-23-ఉతపలమాల 

ఆ సుచర త ిదంపతు లుదంచితల్మలుఁ గనుంగ్నంగ న 
బాా సను నంశమందు నమృతాంశుుఁడు, విషుణ కళ్న్ సుయోగ వి 
ద్ాాసుభగుండు దతుత ుఁడుుఁ, బురాంతకు భూర కళాంశమందు దు 
రాిసుుఁడు న ై జనించి ర్నవదా పవిత ిచర తుి ల్లముెలన్.  

4-24-కంద పదాము 
అంగ ర్సుుఁ డన డు మునికిుఁ గు 
లాంగన యగు శదీధ  యందు నంచిత సౌంద 
రాాంగులు గూుఁతులు నలువుర్ు 
మంగళ్వతు లుదయమ్మైర  మానాచర తాి!  

4-25-కంద పదాము 
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వార్ు సరనీవాల్ల యనుఁ గు 
హ్ూ రాకానుమతు లనుఁగ నొప్రపర ; మఱియుం 
గోర్ సుత యుగము గల్లగ ను  
సాిరోచిషమనువు వేళ్ శసతఖ్ాాతిన్.  

4-26-వచనము 
వార్ ల వి ర్నిన, భగవంతు డగు నుచథుాండును బహి్ెనిషుఠ ం డగు 
బృహ్సపతియు ననం బసిరద్వధ  వహించిర ; పులసుత యండు హ్విర్ుాకకను 
నిజభార్ా యందు నగసుత యనిం బుటిటంచె; నా యగసుత యండు 
జనాెంతర్ంబున జఠరాగ ి ర్ూపంబెై పవిర తంచె; వ ండియు నా 
పులసుత యండు విశవీసునిం గల్లగ ంచె; ఆ విశవీసునకు నిలబిల యను 
భార్ావలనం గుబేర్ుండును, గ ైకసర యను ద్ానివలన రావణ కుంభకర్ణ 
విభీషణులునుం బుటిటర ; పులహ్ునకు గతి యను భార్ావలనుఁ 
గర్ెశ్ేషీుఠ ండును వరీయాంసుండును సహిషుణ ండును నను మువుిర్ు 
గ్డుకులు జనియించిర ; మఱియుుఁ గతీువునకుుఁ గ యీ యను భార్ా 
యందు బహి్ెతేజంబున జిల్లంచుచుని షషరటసహ్స ిసంఖ్ాలుగల 
వాలఖిలుా లను మహ్ర్ుి లు గల్లగ ర ; వశిషుఠ ం డూరా్ యను భార్ా 
యందుుఁ జితకిేతుండును సురోచియు విర్జుండును మితుిండును 
నులబణుండును వసుభృద్ాధ యనుండును దుామంతుండును నను 
సపతఋషులను, భారాాంతర్ంబున శకిత పమిుఖ్ పుతుిలనుం బుటిటంచె; 
అథర్ుిం డనువానికిుఁ జితిత  యను భార్ా యందు ధృతవతిుండు నశ్ 
శిర్సుకండు నయిన దధాంచుండు పుటెట ; మహాతుెండగు భృగువు 
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ఖ్ాాతి యను పతిి యందు ధ్ాతయు విధ్ాతయు నను 
పుతదిియంబును, భగవతపరాయణ యగు "శ్ర"ీ యను కనాకం 
బుటిటంచె; ఆ ధ్ాతృవిధ్ాతృలు మే్ర్ు వనువాని కూుఁతు ల ైన యాయతి 
నియతు లను భార్ాలవలన మృకండ పాిణులను కొడుకులం బుటిటంచిర : 
అందు మృకండునకు మార్కండేయుండును, బాిణునకు వేదశిర్ుం డను 
మునియుం బుటిటర  ;భార్్వునకు నుశన యను కనాయందుుఁ గవి 
యనువాుఁడు పుటెట ; ఇట ి  కరా్మదుహితలయిన కనాకా నవకంబు 
వలనుఁ గల్లగ న సంతాన పర్ంపర్లచేత సమసతలోకంబులుుఁ బర పూర్ణంబు 
లయిెా; అటిట  సదాః పాపహ్ర్ంబును శే్షీఠ తమంబును న ైన 
కరా్మద్ౌహితసింతాన పకిార్ంబు శదీ్ాధ గర షఠ చితుత ండ వగు నీకుం జ ప్రపతి: 
ఇంక దక్షపజిాపతి వంశం బెఱింగ ంతు వినుము. 

4-4-దక్షపిజాపతి వంశవిసాత ర్ము 

4-27-కంద పదాము 
వనజజునివలన భవ మం 
ద్వన యా దక్షపజిాపతికి మను నిజ నం 
దన యగు పసిూతి సతి యం 
దనఘా! పదయార్ుి ర్ుదయ మంద్వర  కనాల్.  

4-28-వచనము 
ఇటాి విర్ావించిన కనాకలందు శదీధయు, మ్మైతిియు, దయయు, 
శ్ాంతియుుఁ, దుషరటయుుఁ, బుషరటయుుఁ, బిియయుుఁ, నునితియు, 
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బుద్వధయు, మే్ధయుుఁ, ద్వతిక్షయు, హమరయు, మూర తయు నను 
నామంబులు గల పదుమువుిర్ను ధర్ెరాజున కిచెు; ఒకక కనాక 
నగ ిద్ేవునకును నొకకతెం బితృద్ేవతలకును నొకకతె జనెమర్ణాద్వ 
నివర్తకుం డగు నభవునకుం బెండిి  చేసె; అంత నా ధర్ుెని పతుిల 
యందు శదీధవలన శీుతంబును, మ్మైతిివలనుఁ బసిాదంబును, దయవలన 
నభయంబును, శ్ాంతివలన సుఖ్ంబును, దుషరటవలన ముదంబును, 
బుషరటవలన సెయంబును, గ యీవలన యోగంబును, నునితివలన 
దర్పంబును, బుద్వధవలన నర్థంబును, మే్ధవలన సెృతియుుఁ, 
ద్వతిక్షవలన క్ేమంబును, హమరవలనుఁ బశియీంబును, మూర తవలన 
సకలకలాాణగుణోతపతిత  సాథ నభూతు లగు నర్నారాయణు లను ఋషు 
ల్లదాఱును సంభవించిర ; వార్ల జనెకాలంబున. 

4-29-ససీ పదాము 
గంధవాహ్ుుఁడు మందగతి ననుకూలుుఁడెై; 
 వీచె; నలా్లకుకలు విశద మయిెా;  
నఖిలలోకంబులు నానందమును బొ ంద్ెుఁ; 
 దుములమ్మై ద్ేవదుందుభులు మొోసెుఁ;  
గర్మొపప జలధుల కలుఁక లడంగ ను; 
 మించినగతిుఁ బవిహించె నదులు;  
గంధర్ి కినిర్ గానముల్ వీతెంచె; 
 నపసరోజనముల నాటామొనర  

4-29.1-తేటగీతి 
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సుర్లు గుర యించి ర్ందంద విర్ులవాన;  
మునిజనంబులు సంతోషమునుఁ జ లంగ  
వినుతు లగనర ంచి; ర్వేిళ్ విశి మ్మలిుఁ 
బర్మమంగళ్మ్మై యొప్ెప భవాచర త!  

4-30-వచనము 
ఆ సమయంబున బహిాెద్వ ద్ేవత లమెహాతుెలకడకుుఁ జనుద్ెంచి 
యిటిని సుత తించిర . 

4-31-ససీ పదాము 
గగనసథల్లం ద్య ుఁచు గంధర్ినగరాద్వ; 
 ర్ూప భేదము లట ి  ర్ూఢి మ్మఱసర 
యేి యాతెయంద్ేని యేిపార్ మాయచే; 
 నీ విశి మిట  ర్చియింపుఁబడియిె 
నటిట  యాతెపకిాశ్ార్థమ్మై మునిర్ూప; 
 ముల ధర్ుెగృహ్మునుఁ బుటిటనటిట 
పర్మపుర్ుష! నీకుుఁ బణిమిల ి ద; మద్వయుుఁ; 
 గాక యిా సృషరట  దుషకర్ెవృతిత  

4-31.1-తేటగీతి 

జర్గనీకుండు కొఱకున ై సతతవగుణము 
చే సృజించిన మమిెట ి  శ్రనీివాస 
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మ్మైన సర్సీర్ుహ్పభి నపహ్సరంచు 
నీ కృపాలోకనంబుల న మిెుఁ జూడు.  

4-32-కంద పదాము 
అని యిట ి  దే్వగణములు 
వినుతింపుఁ గృపాకటాక్షవీక్షణములచేుఁ 
గని వార్ు గంధమాదన 
మున కేగ ర  తండి ిముదము ముప్రపర గ్నుఁగన్.  

4-33-కంద పదాము 
ధర్ణీభర్ ముడుపుట కా 
నర్నారాయణులు భువి జనన మనయము నొం 
ద్వర  యర్ుా న కృష్ాణ ఖ్ాలుఁ 
గుర్ుయదువంశముల సతతవగుణయుతు లగుచున్.  

4-34-వచనము 
మఱియు నగ ిద్ేవునకు దక్షపుతిియిెైన సాిహాద్ేవి యను భార్ా 
యందు హ్ుతభోజనులగు పావకుండును బవమానుండును శుచియు 
నను మువుిర్ు గ్డుకులు గల్లగ ర ; వార వలనం 
బంచచతాిర ంశతసంఖ్ాలం గల యగుి లుతపనింబు లయిెా; నిట ి  
ప్రతృప్రతామహ్ యుకతంబుగా నేకోనపంచాశతసంఖ్ాలు గల యగుిలు 
బహి్ెవాదులచే యజఞకర్ెంబులం దగ ిదే్వతాకంబు ల ైన యిషుట లు 
దతతనాిమంబులచేతుఁ జేయంబడుచుండు; ఆ యగుి ల విర్నిన 
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నగ ిష్ాితుత లు బర ిషదులు సౌముాలు బితలు నాజాపులు సాగుిలు 
నిర్గుిలు నన నేడు ద్ెఱంగుల ై యుందుర్ు; ద్ాక్ాయణి యగు సిధ 
యను ధర్ెపతిి యందు వార్లవలన వయునయు ధ్ార ణియు నను 
నిదాఱు కనా లుదయించి జాఞ నవిజాఞ నపార్గ లగుచు బహి్ెనిషఠ  లయి 
పర్ుఁగ ర ; వ ండియు. 

4-5-ఈశిర్ దక్షుల విరోధము 

4-35-ససీ పదాము 
దక్షపజిాపతి తనయ యా భవుని భా; 
 ర్ాయు ననుఁ దగు సతి యను లతాంగ  
సతతంబుుఁ బతిభకిత సలుపు చుండియుుఁ దనూ; 
 జాతలాభము నందుఁ జాలదయిెా;  
భర్ు్ ని దె్సుఁ జాలుఁ బతిికూలుుఁ డెైనటిట ; 
 తమ తండిిమీుఁద్వ రోషమునుఁ జేసర 
వలనేద్వ తా ముగావల  నిజయోగ మా; 
 ర్్ంబున నాతెద్ేహ్ంబు విడిచె;" 

4-35.1-తేటగీతి 

నని మునీందుిుఁడు వినిప్రంప నమెహాతుెుఁ 
డెైన విదుర్ుండు మనమున నదుాతంబు 
గదుర్ుఁ దతకథ విన వేడక గడలుకొనుఁగ 
మునివరేణుానిుఁ జూచి యిటినియిె మఱియు.  
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4-36-ససీ పదాము 
" చతురాతె! దుహితృవతసలుుఁడెైన దక్షుండు; 
 దన కూుఁతు సతి ననాదర్ము చేసర 
యనయంబు నఖిలచరాచర్ గుర్ుుఁడు ని; 
 ర ైిర్ుండు శ్ాంతవిగహీ్ుుఁడు ఘనుుఁడు 
జగముల క లిను జర ుంప ద్ేవుండు; 
 నంచితాతాెరాముుఁ డలఘుమూర త 
శ్రలవంతులలోన శ్ేషీుఠ ండు నగునటిట ; 
 భవునందు విద్ేిషపడుట కేమి 

4-36.1-తేటగీతి 

కార్ణము? సతి ద్ా నేమి కార్ణమున 
విడువరానటిట పాిణముల్ విడిచె? మఱియు  
శిశుర్ జామాతృ విద్ేిష సర్ణి నాకుుఁ 
ద్ెల్లయ నానతి యిముె సుధ్ీవిధ్ేయ! " 

4-37-కంద పదాము 
అని యడిగ న నవిిదుర్ునిుఁ 
గనుుఁగ్ని మ్మైతేయిుుఁ డనియిెుఁ గ్తుక మొపపన్ 
" విను మనఘ! తొలి్ల బహి్ెలు 
జన నుతముగుఁ జేయునటిట సతమిుుఁ జూడన్.  

4-38-చంపకమాల 
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సర్సరజగర్ా యోగ జన శర్ి సుపర్ి మునీంద ిహ్వాభు 
కపర్మ ఋషరపజిాపతులు భకితుఁ మ్మయిం జనుద్ెంచి యుండ న 
తతర్ణిసమాన తేజుుఁడగు దక్షుుఁడు వచిునుఁ దతసదసుా లా 
దర్మున లేచి; ర్పుపడు ప్రతామహ్ భర్ు్ లు దకక నందఱున్.  

4-39-కంద పదాము 
చనుద్ెంచిన యా దక్షుుఁడు 
వనజజునకు మొొకిక భకితవశుల ై సభుాల్ 
తన కిచిున పూజలు గ  ై
కొని యరాి సనమునందుుఁ గూర్ుుండి తగన్.  

4-40-తటేగతీి 

తనుిుఁ బొ డగని సభుా లందఱును లేవ 
నాసనము ద్వగనటిట  పురార వలను 
గనుిుఁ గ్నలను విసుుల్లంగములు సెదర్ుఁ 
జూచి యిటిను రోషవిసుుర్ణ మ్మఱయ.  

4-41-తటేగతీి 

" వినుుఁడు మీర్లు ర్దమాని విబుధ ముని హ్ు 
తాశనాద్వ సురోతతములార్! మోహ్ 
మతసరోకుత లు గావు నా మాట లనుచు 
వార  కందఱ కా పుర్వ ైర ుఁ జూప్ర.  

4-42-ససీ పదాము 
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పర కింప నితుఁడు ద్వకాపలయశ్లహాని; 
 కర్ుుఁ డమ కియీాశూనాపర్ుని చేతుఁ 
గర్మొపప సజానాచర తమార్్ము దూషర; 
 తం బయిెా; న ని గతతపిుండు 
మహితసావితీి సమానను సాధ్వి న; 
 సెతతనూజను మృగశ్ాబనేత ి
సకల భూమీసుర్ జన సమక్షమున మ; 
 ర్కటలోచనుుఁడు కర్గహీ్ణ మర థుఁ 

4-42.1-తేటగీతి 

జేసర తా శిషాభావంబుుఁ జ ందు టాతెుఁ 
దలుఁచి పతిుాద్మాభివందనము ల లమి 
నడపకుండిన మాననీ; ననుిుఁ గని 
నోర మాటకుుఁ దన కేమి గోర్ువోయెి.  

4-43-ససీ పదాము 
అనయంబు లుపతకియీాకలాపుుఁడు మాన; 
 హమనుుఁడు మరాాదలేని వాుఁడు 
మతతపచిార్ుుఁ డునెతతప్రియుుఁడు ద్వగం; 
 బర్ుుఁడు భూతప్ేిత పర వృతుండు 
ద్ామస పమిథ భూతములకు నాథుండు; 
 భూతల్లపుత ం డసరథభూషణుండు 
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నషటశ్ౌచుండు నునెదనాథుుఁడును దుషట ; 
 హ్ృదయుుఁ డుగుీుఁడును బరేతభూ ని 

4-43.1-తేటగీతి 

కేతనుుఁడు వితతససిత కేశుుఁ డశుచి 
యయిన యితనికి శివనాముుఁ డను పవిాద 
మ్మట లు గల్లగ ? నశివుుఁ డగు నితని న ఱిుఁగ  
యెిఱిుఁగ  వేదంబు శూదుిన కిచిునట లు.  

4-44-వచనము 
ఇతనికి నసెతతనూజను విధ్వప్ేిర తుండన ై యిచిుతి.” 

4-45-కంద పదాము 
అని యిట ట లు పతిికూల వ 
చనములు దక్షుండు పల్లకి శప్రయింతును శ 
ర్ుిని నని జలములు గ్ని కర్ 
మున నిల్లప్ర యిట లన  రోషమున ననఘాతాె!  

4-46-కంద పదాము 
"ఇతుఁ డింద్యిప్ేంద ిపరీ 
వృతుుఁడెై మఖ్సమయమున హ్విరాాగము ద్ే 
వతలం గూడుఁగ మహిత ని 
యతిుఁ బొ ందక యుండుుఁగాక యని శప్రయించెన్." 
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4-47-వచనము 
ఇట ి  దక్షుండు పల్లకన గర ితవాకాంబులు వినింద్వతంబు లగుం గాని 
యాథార్థయంబున వాసతవంబు లగుచు భగవంతుండగు ర్ుదుినందు 
నింద్వతంబులు గాక సుత తి ర్ూపంబున నొప్ెపుఁ; దదనంతర్ంబ ర్ుదుినకు 
శ్ాపం బిచిున కార్ణంబున దక్షుండు సదసాముఖ్ుాలచే నకృతాం బని 
నిషేధ్వంపబడి పవిృదధంబయిన కోీధంబుతోడ నిజనివాసంబునకుం 
జనియిె; అంత గ ర శ్ానుచరాగేసీర్ుం డగు నంద్వకేశిర్ుండు దక్షుండు 
నిటలాక్షుని శప్రయించిన శ్ాపంబు, నతనిుఁ బల్లకన యనర్ి 
వాకాంబులును విని కోపార్ుణితలోచనుండెై యిటిను “నీ దక్షుండు 
మర్తయశరీర్ంబు శే్షీఠ ంబు గాుఁ దలుఁచి యపతిిద్యిహియిెైన భగవంతునందు 
భేదదర శయిె ైయపరాధంబుుఁ గావించె; ఇటిట  మూఢాతుెండు దతతవ 
విముఖ్ుం డగు; మఱియుం గూటధర్ెంబు లయిన నివాసంబుల 
గాీమాసుఖ్కాంక్షలం జేసర సకుత ండెై యర్థవాదంబు ల ైన వేదంబులచేత 
నషటమనీషం గల్లగ  కర్ెతంతింబు విసత ృతంబు చేయు; వ ండియు 
ద్ేహాద్వకంబు లుపాద్ేయంబులు గాుఁ దలుఁచుచు బుద్వాచేత 
నాతెతతతవంబు మఱచి వర తంచుచుుఁ బశుపాియుండెై సీత రకాముండు నగు; 
నిద్వయునుం గాక దక్షుం డచిర్కాలంబున మే్షముఖ్ుం డగు" నని 
మఱియు. 

4-48-మతేతభ వికీీడతిము 
అనయంబుం దన మానసంబున నవిదాన్ ముఖ్ాతతతవంబు గాుఁ 
గని గ్రీశుుఁ ద్వర్సకర ంచిన యసతకరాెతుె నీ దక్షుని 
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నినువర తంచినవాుఁర్ు సంసర్ణకరాెర్ంభుుఁల ై నిచులున్ 
జననం బందుచుుఁ జచుుచున్ మర్ల నోజం బుట ట చున్ వర తలున్.  

4-49-వచనము 
అద్వయునుం గాక యిా హ్ర్ద్ేిషుల ైన ద్విజు లర్థవాద బహ్ుళ్ంబు ల ైన 
వేదవాకాంబుల వలన మధుగంధ సమంబెైన చితతక్ోభంబుచేత 
విమోహిత మనసుకల ై కరాెసకుత  లగుదుర్ు; మఱియును భక్ాాభక్షా 
విచార్శూనుాల ై దే్హాద్వ పో షణంబుకొఱకు ధర యింపుఁ బడిన విద్ాా 
తపో వతింబులు గలవార్ల ై ధన ద్ేహేంద్వయింబుల యందుుఁ బీితిం బొ ంద్వ 
యాచకుల ై విహ్ర ంతుర్ు;” అని నంద్వకేశిర్ుండు బాిహ్ెణజనంబుల 
శప్రయించిన వచనంబులు విని భృగుమహాముని మర్ల శప్ర యింపం 
బూని యిటినియిె. 

4-50-తటేగతీి 

వసుధ న వాిర్ు ధూరా్టివతిులు వార్ు 
వార  కనుకూలు ర్గుదు ర వాిర్ు వార్ు 
నటిట  సచాేసత ర పర పంథు ల ైన వార్ు 
నవనిుఁ బాషండు లయిెాద ర్ని శప్రంచె.  

4-51-ససీ పదాము 
సకల వరాణ శమీాచార్ హేతువు, లోక; 
 మునకు మంగళ్మార్్మును, సనాత 
నముుఁ, బూర్ిఋషరసమెతము, జనారా్నమూల; 
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 మును, నితామును, శుదధమును, శివంబు,  
నార్ాపథానుగం బగు వేదమును విపి; 
 గణము నింద్వంచిన కార్ణమున 
నే శివద్ీక్ష యంద్ేని మధామ పూజుాుఁ; 
 డెై భూతపతి ద్ెైవ మగుచు నుండు 

4-51.1-తేటగీతి 

నందు మీర్లు భసెజటాసరథధ్ార్ 
ణములుఁ దగ  మూఢబుదుధ లు నషటశ్ౌచు 
ల ై నశింతుర్ు పాషండు లగుచు ననుచు 
శ్ాప మొనర ంచె నా ద్విజసతతముండు.  

4-52-వచనము 
ఇటినోానాంబును శ్ాపంబులం బొ ంద్వయు భగవదనుగహీ్ంబు గల 
వార్లగుటం జేసర నాశంబు నొందర ైర ; అటిట  యెిడ విమనసుకం డగుచు 
ననుచర్ సమే్తుం డెై భవుండు చనియిె నంత. 

4-53-ససీ పదాము 
అనఘాతె! యిే యజఞమందు సర్ిశ్ేషీుఠ ుఁ; 
 డగు హ్ర  సంపూజుాుఁడెై వ లుంగు 
నటిట  యజఞంబు సమాగ ిధ్ానమున స; 
 హ్స ివతసర్ములు నజుుఁ డొనర ుుఁ 
గర్మొపప నమర్ గంగాయమునా సంగ; 
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 మావనిుఁ గలుగు పయిాగ యందు 
నవభృథసాినంబు లతిభకితుఁ గావించి; 
 గతకలెష్ాతుెల ై ఘనత క కిక 

4-53.1-తేటగీతి 

తగ నిజాశమీభూములుఁ దలుఁచి వార్ 
లందఱును వేడకతోుఁ జని ర్నుచు విదుర్ు 
నకును మ్మైతేయిుుఁ డను మునినాయకుండు 
న ఱుుఁగ వినిప్రంచి వ ండియు నిట ట  లనియిె.  

4-54-వచనము 
“అంత శిశుర్ుండగు దక్షునకు జామాత యిెైన భర్ు్ నకు ననోానా 
విరోధంబు ప్ెర్ుుఁగుచుండ నతిచిర్ంబగు కాలం బర గ ; నంత దక్షుండు 
ర్ుదవిిహమనంబగు యాగంబు లేనిద్వ యిెైనను శర్ుితోడి పూర్ి 
విరోధంబునను బర్మే్షరట  కృతంబెైన సకల పజిాపతి విభుతిగర్ింబు 
ననుం జేసర బహి్ెనిషుఠ లగు నీశిరాదుల ధ్వకకర ంచి యర్ుదకింబుగా 
వాజప్ేయ సవనంబు గావించి తదనంతర్ంబ బృహ్సపతిసవన నామకం 
బెైన మఖ్ంబు చేయ నుపకీమించిన నచుటికిం గమీంబున. 

4-55-చంపకమాల 

కర్ మనుర్కిత నమెఖ్ముుఁ గనొ్ ను వేడుక తొంగల్లంపుఁగాుఁ 
బర్మమునిపజిాపతి సుపర్ి మహ్ర ి వర్ుల్ సభార్ుాల ై 
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పర్ువడి వచిు యందఱు శుభసరథతి ద్ీవన ల్లచిు దక్షుచేుఁ 
బొ ర ుఁబొ ర  నచుటన్ విహిత పూజల నొంద్వర  సమెదంబునన్.  

4-6-దక్షయఙ్ఞమునకర్ుగుట 

4-56-తటేగతీి 

దక్షతనయ సతీద్ేవి దవిల్ల యాతె 
సదనమున నుండి జనకుని సవనమహిమ 
గగన చర్ులు నుతింప నా కలకలంబు 
విని కుతూహ్ల్లని యయి వినీిథవుఁ జూడ.  

4-57-వచనము 
అయావసర్ంబునుఁ దదుతసవ దర్శన కుతూహ్లుల ై సర్ిద్వకుకల 
వార్ును జనుచుండి; రా సమయంబున. 

4-58-ససీ పదాము 
తనరార్ు నవర్తి తాటంక రోచులు; 
 చెకుకటదాములతోుఁ జ ల్లమి చేయుఁ;  
మహ్నీయ తపనీయమయ పదకదుాతు; 
 లంసభాగంబుల నావర ంప;  
నంచిత చీనిచీనాంబర్ పిభలతో; 
 మే్ఖ్లాకాంతులు మే్లమాడుఁ;  
జంచల సార్ంగ చార్ు విలోచన; 
 పభిలు నలా్లకుకలుఁ బబిిబకొనుఁగ;  
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4-58.1-తేటగీతి 

మించు వేడుక భర్తృసమే్త లగుచు 
మానితంబుగ ద్వవా విమానయాన 
లగుచు నాకాశపథమున నర్ుగుచుని 
ఖ్చర్ గంధర్ి కినిరాంగనలుఁ జూచి.  

4-59-కంద పదాము 
సతి దన పతి యగు నా పశు 
పతిుఁ జూచి సముతుసకతను భాషరంచె; పజిా 
పతి మీ మామ మఖ్ము సు 
వతిమతి నొనర ంచుచుని వాుఁడుఁట వింటే;  

4-60-కంద పదాము 
కావున నయాజఞమునకు 
నీ విబుధగణంబు లర థ నేగ ద; ర్ద్వగో!  
ద్ేవ! మన మిపుప డచటికిుఁ 
బో వల  నను వేడక నాకుుఁ బుటెటడు నభవా!  

4-61-కంద పదాము 
ఆ యజఞముుఁ గనుగ్నుఁగా 
నా యనుజులు భకితుఁ బాిణనాథుల తోడం 
బాయక వతుత ర్ు; మనముం 
బో యిన నే వార  నచటుఁ బొ డగనుఁ గలు్ న్.  
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4-62-కంద పదాము 
జనకుని మఖ్మున కర థం 
జని నీతోుఁ బార బర్ి సంజిఞకతుఁ గడుం 
దనర న భూషణములుఁ గ  ై
కొన వేడక జనించె నీశ! కుజనవినాశ్ా!  

4-63-కంద పదాము 
నాతోడను సేిహ్ము గల 
మాతను దతోసదరీ సమాజము ఋషర సం 
ఘాతకృత మఖ్సమంచిత 
కేతువుుఁ గన వేడక గగనకేశ! జనించెన్.  

4-64-వచనము 
అద్వయునుం గాక; ద్ేవా! మహాశుర్ాకర్ంబైె గుణతయిాతెకంబగు 
పపించంబు భవద్ీయ మాయా వినిర ెతం బగుటం జేసర నీకు 
నాశుర్ాకర్ంబు గాదు; ఐనను భవద్ీయ తతతవం బెఱుంగుఁ జాలక కామినీ 
సిభావంబు గల్లగ  కృపణురాలన ై మద్ీయ జనెభూమిుఁ గనుంగ్న 
నిచుగ ంచితి" నని వ ండియు నిటినియిె. 

4-65-చంపకమాల 

ముదమునుఁ దనెఖ్ఞదావ విభూతిుఁ గనుంగ్న ననాకామినుల్ 
పదవులు గటిట  భూషణవిభాసరతల ై నిజనాథయుకతల ై 
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మదకలహ్ంస పాండుర్సమంచిత ద్వవా విమానయానల ై 
యద్ ెచనుచునివార్ు గను మభపిథంబున నీలకంధరా!  

4-66-కంద పదాము 
అనఘా! విను లోకంబుల  
జనకుని గేహ్మునుఁ గలుగు సకల సుఖ్ంబుల్ 
తనయలు చని సంప్ీితిం 
గనుుఁగ్న కే రతీి నిలుచుుఁ గాయము లభవా!  

4-67-కంద పదాము 
అనయముుఁ బిలువక యుండం 
జన ననుచిత మంటివేని జనక గుర్ు సుహ్ృ 
జాననాయక గేహ్ములకుుఁ 
జనుచుందుర్ు ప్రలువకుని సజాను లభవా!  

4-68-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె “ద్ేవా! నా యందుుఁ బసినుిండవ ై మద్ీయ 
మనోర్థంబుం ద్ీర్ప నర్ుి ండవు; సమధ్వక జాఞ నంబు గల నీచేత నేను 
భవద్ీయద్ేహ్ంబు నందర్థంబున ధర యింపంబడితి; నటిట  ననుి 
ననుగహీింపవలయు” నని పాిర థంచిన మందసరెతవదనార్విందుం 
డగుచు జగతరరషటల సమక్షంబున దక్షుండు తనాిడిన మర్ెభేదంబు 
ల ైన కుహ్క వాకాసాయకంబులం దలంచుచు నిటినియి.ె 

4-69-ససీ పదాము 



670 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

కలాాణ ినీ మాట గడు నొపుప; బంధువుల్; 
 ప్రలువకుండినను సంప్ీితిుఁ జనుదు 
ర్ంటి; విద్వయు ల సస యిెనైను ద్ేహాభి; 
 మాన మదము ననమరి్మునను 
గడుఁగ  యారోప్రత ఘన కోపదృషుట లు; 
 గారేనిుఁ బో ుఁదగుుఁ గాని వినుము 
వినుత విద్ాా తపో వితత  వయో ర్ూప; 
 కులములు సుజనులకును గుణంబు;  

4-69.1-తేటగీతి 

ల్లవియ కుజనులయిెడ ద్యషహేతుకంబు 
ల ై వివేకంబు చెఱుచు; మహాతుెల ైన 
వార  మాహాతెయమాతె గర్ిమునుఁ జేసర 
జడులు ప డగానుఁ జాలర్ు జలజనేత!ి  

4-70-కంద పదాము 
విను; మటిట కుటిలు లగు దు 
రా్నుల గృహ్ంబులకు బంధుసర్ణిని బో వం 
జనదు; వినీతుల కద్వ గడు 
ననుచిత మ్మైనటి యుండు; నద్వ యిెటినినన్.  

4-71-ఆటవ లద్వ 
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కుటిలబుదుధ  లయిన కుజనుల యిండికు 
నార్ుా లేగ, వా ర్నాదర్మున 
బొ మలు ముడిపడంగ భూర  రోష్ాక్షుల ై 
చూతు; ర్ద్వయుుఁ గాక సుదతి! వినుము.  

4-72-చంపకమాల 

సమద ర పుపయిుకత పట సాయక జరా్ర తాంగుుఁ డయుా దుః 
ఖ్మును ద్ొఱంగ  నిదుిఁగనుుఁ గాని కృశింపుఁడు మానవుండు; నో!  
యుమ! విను మిషట బాంధవదుర్ుకుత లు మర్ెము లంట నాుఁటుఁ జి 
తతమున నహ్ర ిశంబుుఁ బర తాపము నొంద్వ కృశించు న పుపడున్.  

4-73-కంద పదాము 
విను లోకోతకృషుట ుఁడు ద 
క్షునికిుఁ దనూభవలలోనుఁ గూర మిసుతవ ై 
నను నా సంబంధంబున 
జనకునిచేుఁ బూజుఁ బడయుఁజాలవు తర్ుణీ!  

4-74-వచనము 
అద్వ యిెటితనిచేత భవతసంబంధంబునం జేసర పూజుఁబడయమికి నతనికి 
నీకు విరోధంబునకు హేతు వ టిట  దని యంటివేని. 

4-75-మతేతభ వికీీడతిము 
నిర్హ్ంకార్ నిర్సతపాప సుజనానింద్య ాలి సతీకర తుఁ గ్ం 
దఱు కామించి యశకుత ల ై మనములన్ దందహ్ామానేంద్వయిా 
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తుర్ుల ై యూర్క మచుర ంతుర్ు; మహాతుెం డమశిర్ుం డైెన యా 
హ్ర తో బదా విరోధముం ద్ొడర్ు దైె్తాశ్ేణీి చందంబునన్.  

4-76-వచనము 
అద్వయునుం గాక, నీ వతనికిం బతిుాతాథ నాభివందనంబులు 
గావింపకుండుటం జేసర యతండు తిర్సకృతుండయిెా నంటివేని 
లోకంబున జను లనోానాంబును బతిుాతాథ నాభివందనంబులు గావింతు; 
ర్ద్వయ పాిజఞ లయినవార్ు సర్ిభూతాంతరాామి యైెిన 
పర్మపుర్ుషుండు నితాపర పూర్ుణ ండు గావునుఁ గాయికవాాపార్ం 
బయుకతం బని తదుద్ేాశంబుగా మనంబునంద నమసాకరాద్వకంబులు 
గావింతుర్ు; గాని దే్హాభిమానంబులు గలుగు పుర్ుషులందుుఁ 
గావింపర్ు; కాన యిేనును వాసుద్ేవ శబావాచుాండు 
శుదధసతతవమయుండు నంతఃకర్ణంబు నందు నావర్ణ విర్హింతుడు 
నయి పకిాశించు వాసుద్ేవునకు నా హ్ృదయంబున న లిపుపడు 
నమసకర ంచుచుండుదు; ఇటి నపరాధ్వన ైన ననుిుఁ బూర్ింబున 
బహి్ెలు చేయు సతంిబు నందు దుర్ుకుత లం జేసర పరాభవించి మద్ేా వషర 
యిెైన దక్షుండు భవజానకుం డైెన నతుఁడును దదనువర్ుత  లయిన 
వార్లును జూడుఁ దగర్ు; కావున మదిచనాతికమీంబునం జేసర 
యర గ తివేని నచట నీకుుఁ బరాభవంబు సంపాిపతం బగు; లోకంబున 
బంధుజనంబులవలనుఁ బూజ బడయక తిర్సాకర్ంబు వొందుట 
చచుుటయ కాద్ే;” యని పల్లకి మఱియు నభవుండు, ప మెని 
యనుజఞ యిచిున నచుట నవమానంబునం జేసర యశుభం బగు 
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ననియు; నిచుటుఁ బొ మెనక నివార ంచిన మనోవేదన యగు ననియు 
మనంబునం దలపోయుచు నూర్కుండె; అంత. 

4-77-ససీ పదాము 
సతి సుహ్ృదార్శనేచాే పతిికూల దుః; 
 ఖ్సాింత యగుచు నంగములు వడుఁక 
నందంద తొర్ుఁగ డు నశీుపూర్ంబులు; 
 గండభాగంబులుఁ గడలుకొనుఁగ 
నునిత సతనమండలోపర హార్ముల్; 
 వేుఁడి నిటూట ర్ుపల వ చుుఁ గంద 
నతిశ్లకరో ష్ాకులాతాంత ద్యదూయ; 
 మానమ్మై హ్ృదయంబు మలుఁగుచుండ 

4-77.1-తేటగీతి 

మఱియుుఁ గుప్రతాతెయిెై సిసమానర్హితు 
నాతెద్ేహ్ంబు సగ మిచిు నటిట  భవుని 
విడిచి మూఢాతె యగుచు న వ ిలుఁద్వ జనియిె 
జనకుుఁ జూచెడు వేడుక సందడింప.  

4-78-వచనము 
ఇ టితి శ్రఘగొమనంబున. 

4-79-ససీ పదాము 
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మానిని చనుచుండ మణిమనెద్ాద్వ స; 
 హ్స ిసంఖ్ాాత ర్ుద్ాినుచర్ులు 
యక్షులు నిర్ాయుల ై వృషభేందుిని; 
 మునిిడు కొనుచు నముెద్వత ద్ాలుు 
కందుకాంబుజ శ్ార కా తాళ్వృంత ద; 
 ర్పణ ధవళాతపతపిసిూన 
మాల్లకా సౌవర్ణమణివిభూషణ ఘన; 
 సార్ కసూత ర కా చందనాద్వ 

4-79.1-తేటగీతి 

వసుత వులు గ్ంచు నేగ  శరాిణిుఁ గద్వసర 
శంఖ్ దుందుభి వేణు నిసినము లగపప 
మానితంబెైన వృషభేందయిానుఁ జేసర 
యజఞభూమార్ు్ ల ై యర థ నర గ యర గ .  

4-80-వచనము 
ముందట. 

4-81-చంపకమాల 

మనమున మోదమందుచు నుమాతర్ుణీమణి గాంచెుఁ జార్ు మృ 
తకనక కుశ్ాజినాయస నికాయ వినిర ెత పాతి సీమము 
నినుపమ వేదఘోష సుమహ్తపశు బంధన కర్ె భూమమున్ 
మునివిబుధ్ాభిరామము సముజావల హ్ోమము యాగధ్ామమున్.  
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4-82-వచనము 
ఇట ి  గనుంగ్ని యజఞశ్ాలం బవిేశించిన. 

4-83-కంద పదాము 
చనుద్ెంచిన యమెగువను 
జననియు సో దర్ులుుఁ దకక సభుఁ గల జను ల  
లిను దక్షువలని భయమున 
ననయము నపు డాదర ంపర రై  మహాతాె!  

4-84-కంద పదాము 
న ఱుిఁ దలి్లయుుఁ బినతలుి లుుఁ 
బర ర్ంభణ మాచర ంపుఁ బర తోష్ాశీుల్ 
ద్ొర్ుఁగుఁగ డగ్తితకతో 
సర్సరజముఖి సేమ మర్య సతి ద్ా నంతన్.  

4-85-కంద పదాము 
జనకుం డవమానించుట 
యును సో దర్ు లర థుఁ దనకు నుచితకియీుఁ జే 
సరన పూజల నందక శ్ల 
భన మర్సరన మాఱుమాట పలుకక యుండెన్.  

4-86-వచనము 
ఇట ి  తండిచిే నాదర ంపబడనిద్ెై విభుండెైన యిాశిర్ు నందు నాహాిన 
కియీాశూనాతిర్ూపంబెైన తిర్సాకర్ంబును, నర్ుద ిభాగంబెైన య 
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జఞంబునుం గనుంగ్ని నిజరోష్ానలంబున లోకంబులు భసెంబు 
చేయంబూనిన తెఱంగున నుద్ేకిించి ర్ుదది్ేిషరయుుఁ గతీుకరాెభాాస 
గర ిషుఠ ండు నగు దక్షుని వధ్వయింతు మనుచు లేచిన భూతగణంబుల 
నివార ంచి రోషవాకతభాషణంబుల నిటినియి;ె లోకంబున శరీర్ధ్ార్ుల ైన 
జీవులకుుఁ బిియాతెకుండెైన యిాశిర్ునకుుఁ బిియాప్రియలును 
నధ్వకులును లేర్ు; అటిట  సకల కార్ణుండును నిర్ెతసర్ుండును న ైన 
ర్ుదుి నందు నీవు దకక న విండు పతిికూలం బాచర ంచు? నద్వయునుం 
గాక మిముబో ుఁటి వార్లు పర్ులవలని గుణంబు లందు దుర్ు్ ణంబులన 
యాపాద్వంతుర్ు; మఱియుం గ్ందఱు మధాసుథ ల ైన వార్లు పర్ుల 
దుర్ు్ ణంబుల యందు ద్యషంబుల నాపాద్వంపర్ు; కొందఱు 
సాధువర్తనంబు గలవార్లు పర్ుల ద్యషంబుల న ైన గుణంబులుగా 
ననుగహీింతుర్ు; మఱియుం గ్ందఱుతతమోతతములు పర్ుల యందు 
ద్యషంబుల నాపాద్వంపక తుచేగుణంబులు గల్లగ నను సదు్ ణంబులుగాుఁ 
గ ైకొందుర్ు; అటిటమహాతుెల యందు నీవు పాపబుద్వధ  గల్లపంచితి” వని; 
వ ండియు నిటిను “మహాతుెలగు వార్ల పాదధూళిచే నిర్సతపభిావుల ై 
జడ సిభావంబుగల ద్ేహ్ంబునాతె యని పలుక కుజను లగువార్ు 
మహాతుెల నింద్వంచుట కార్ాంబు గాదు: అద్వయు వార  కనుచితం 
బగు” నని వ ండియు నిటినియిె. 

4-87-ససీ పదాము 
అనయంబు శివ యను నక్షర్దియ మర థ; 
 వాకుకనుఁ బలుక భావమునుఁ దలుఁప 
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సర్ిజీవుల పాపసంఘముల్ చెడు; నటిట; 
 మహితాతుెనందు నమంగళ్ళండ 
వగు నీవు విద్ేిషర వగుట కాశుర్ాంబు; 
 నంద్ెద; వినుము; నీ వద్వయుుఁ గాక 
చర ుంప న విని చర్ణపదెంబుల; 
 నర్సర బహిాెనంద మను మర్ంద 

4-87.1-తేటగీతి 

మతుల భకితని దమ హ్ృదయంబు లన డి 
తుమ్మెదలచేతుఁ గోీల్ల సంతుషటచితుత  
లగుదు ర్తాంత విజాఞ ను; లటిట ద్ేవు 
నందు ద్యిహ్ంబు చేసర; తే మందు నినుి?  

4-88-కంద పదాము 
మఱియును నమెహితాతుెని 
చర్ణ సరోజాత యుగము సకలజగంబుల్ 
న ఱుిఁ గ్లువుఁ గోర్ు కోర్ుకలు 
దర మిడి వర ించు నతనిుఁ దగునే తెగడన్?  

4-89-చంపకమాల 

పర్గుఁ జితాసరథభసె నృకపాలజటాధర్ుుఁడుం బరేత భూ 
చర్ుుఁడు ప్రశ్ాచయుకుత ుఁ డని శర్ుి నమంగళ్ళగాుఁ దలంప ర  
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విర్ు; నొకుఁ డమవు దకక, మఱ ివాకపతి ముఖ్ుాలు నమెహాతుె స 
చుర్ణ సరోజ రేణువులు సమెతిుఁ ద్ాలుత ర్ు మసతకంబులన్.  

4-90-చంపకమాల 

న లకొని ధర్ెపాలన వినిర్ెలు భర్ు్ ుఁ ద్వర్సకర ంచు న 
కకలుషుని జిహ్ిుఁ గోయుఁ దగుుఁ; గా కట  చేయుఁగ నోపుఁడేని ద్ాుఁ 
బొ ల్లయుట యొపుప; ర ంటికిుఁ బభిుతిము చాలమిుఁ గర్ణర్ంధమిుల్ 
బలువుగ మూసరకొంచుుఁ జనుఁ బాడి యటందుర్ు ధర్ెవర్తనుల్.  

4-91-వచనము 
అద్వ గావున. 

4-92-మతేతభ వికీీడతిము 
జనుుఁ డజాఞ నమునన్ భుజించిన జుగుపసం బెైన యనింబు స 
యాన వ ళిుంచి పవితుిుఁడెైన గతి దుష్ాట తుెండవ ై యిాశిర్ున్ 
ఘను నింద్వంచిన నీ తనూభవ యనం గా నోర్ి, నీ హేయ భా 
జన మ్మైనటిట  శరీర్మున్ విడిచి భాసిచుేద్వధ ుఁ బాటిల ి దన్.  

4-93-వచనము 
అద్వయునుం గాక, ద్ేవతల కాకాశగమనంబును, మనుషుాలకు భూతల 
గమనంబును, సాిభావికంబు లయినట ి  పవిృతితనివృతిత  లక్షణ 
కర్ెంబులు రాగవ ైరాగాాధ్వకార్ంబులుగా వేదంబులు విధ్వంచుటం జేసర 
రాగయుకుత ల ై కర్ెతంతుి లయిన సంసార్ులకు వ ైరాగాయుకుత  లయి 
యాతాెరాము లయిన యోగ జనులకు విధ్వనిషేధర్ూపంబు లయిన 
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వ ైద్వక కర్ెంబులు గలుగుటయు లేకుండుటయు న ైజంబు లగుటం జేసర 
సిధర్ె నిషుఠ ండగువాని నింద్వంపం జనదు; ఆ యుభయకర్ె 
శూనుాండు బహి్ెభూతుండు నయిన సద్ాశివునిుఁ గ ీుఁయా శూనుాం 
డని నింద్వంచుట పాపం బగు; దండమ!ి సంకలపమాత ిపభివంబు లగుటం 
జేసర మహాయోగ జన సేవాంబు లయిన యసెద్ీయంబు లగు 
నణిమాదాషెైటశిర్ాంబులు నీకు సంభవింపవు; భవద్ీయంబు లగు 
న ైశిర్ాంబులు ధూమమార్్ పవిృతుత ల ై యాగానిభోకతల ైన వార  చేత 
యజఞశ్ాలయంద్ె చాల నుతింపంబడి యుండుుఁ గాన నీ మనంబున నే 
నధ్వక సంపనుిండ ననియుుఁ, జితాభసాెసరథ  ధ్ార్ణుండెైన ర్ుదుిండు 
దర దుిం డనియును గర ింపం జన” దని; వ ండియు నిటినియిె. 

4-94-ఉతపలమాల 

నీలగళాపరాధ్వ యగు నీకుుఁ దనూభవ నౌట చాలద్ా?  
చాలుుఁ గుమర్తయ! నీదు తనుజాత ననన్ మద్వ సరగు్  పుటెటడి 
నేిల ధర్న్ మహాతుెలకు న గ్్ నర ంచెడి వార  జనెముల్ 
గాలుపన?ే తలంప జనకా! కుటిలాతెక! యిెనిి చూడుఁగన్.  

4-95-చంపకమాల 

వర్ వృషకేతనుండు భగవంతుుఁడు న ైన హ్ర్ుండు ననుి నా 
దర్పర హాస వాకాముల దక్షతనూభవ యంచుుఁ బిలి నేుఁ 
బుర్పుర్ుఁ బొ కుకచున్ ముదముుఁ బొ ందక నర్ెవచఃసరెతంబులం 
ద్ొఱుఁగుదు; నీ తనూజ నను దుఃఖ్ముకంటెను జచుు టలపపగున్.  
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4-96-వచనము 
అని యిట ి  యజఞసభా మధాంబునం బతిికూలుండగు దక్షు నుద్ేాశించి 
పల్లకి కామకోీధ్ాద్వ శతుివిఘాతిని యగు సతీద్ేవి యుదఙ్మెఖి యయి 
జలంబుల నాచమనంబు చేసర శుచియిెై మౌనంబు ధర యించి 
జితాసనయిెై భూమియం ద్ాసీన యగుచు యోగమార్్ంబునం జేసర 
శరీర్తాాగంబు చేయం దలంచి. 

4-97-ససీ పదాము 
వర్ుసుఁ బాిణాపాన వాయునిరోధంబు; 
 గావించి వాని నేకముగ నాభి 
తలమునుఁ గూర ు యంతట నుద్ానము ద్ాుఁక; 
 న గయించి బుద్వధతో హ్ృదయపదె 
మున నిల్లప వాని మ్మలిన కంఠమార్్ము; 
 నను మఱి భూమధామున వసరంపుఁ 
జేసర శివాంఘి్ ొరాజీవ చింతనముచే; 
 నాథునిుఁ దకక ననాంబుుఁ జూడ 

4-97.1-తేటగీతి 

కమెహాతుెని యంక పీ్ఠముెనందు 
నాదర్ంబున నుండు ద్ేహ్ంబు దక్షు 
వలని ద్యషంబునను విడువంగుఁ దలుఁచి 
తాల ుుఁ దనువున ననిలాగ ి ధ్ార్ణములు.  
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4-98-వచనము 
ఇట ి  ధర యించి గతకలెషంబెైన ద్ేహ్ంబు గల సతీద్ేవి నిజయోగ 
సమాధ్వ జనితం బయిన వహిిచేుఁ దత్క్షణంబ దగా యయిెా; అంత. 

4-99-కంద పదాము 
అద్వ గనుుఁగ్ని హాహాధిని 
వొదలుఁగ నిటినిర  మానవులుుఁ ద్వదిశులు నీ 
మద్వరాక్ి యకట ద్ేహ్ము 
వదల ుఁ గద్ా! దక్షుతోడి వ ైర్ము కతనన్.  

4-100-వచనము 
మఱియు నిటినిర . 

4-101-సీస పదాము 
సకల చరాచర్ జనకుుఁ డెై నటిట యిా; 
 దక్షుండు దన కూర ె తనయ మాన 
వతి పూజనీయ యిా సతి దనచే నవ; 
 మానంబు నొంద్వ సమక్ష మందుుఁ 
గాయంబు ద్ొఱుఁగంగుఁ గనుుఁగ్ను చునివాుఁ; 
 డిటిట  దురాతుెుఁ డెంద్ేనిుఁ గలుఁడె?  
యనుచుుఁ జితతంబుల నాశుర్ాములుఁ బొ ంద్వ,; 
 ర్ద్వయునుుఁ గాక యి టినిర  యిటిట 

4-101.1-తటేగతీి 
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దుషటచితుత ండు బహి్ెబంధుండు నయిన 
యిాతుఁ డనయంబుుఁ ద్ా నపఖ్ాాతిుఁ బొ ందు 
నిందుఁబడి మీుఁద దుర్్తిుఁ జ ందుగాక 
యనుచు జనములు పలుకు నయావసర్మున.  

4-102-కంద పదాము 
ద్ేహ్ము విడిచిన సతిుఁ గని 
బాహాబల మొపప ర్ుదపిారి్దులును ద 
ద్యా రహంి దుించుటక ై యు 
తాసహ్ంబున లేచి ర్సరగద్ాపాణులున ై.  

4-103-కంద పదాము 
ఆ ర్వ మపు డమక్ించి మ 
హారోషముతోడ భృగుమహాముని కతీు సం 
హార్క మార్క మగు నభి 
చార్కహ్ోమం బొ నర ు సర్భసవృతితన్.  

4-104-వచనము 
ఇట ి  దక్ిణాగ ి యందు వేల్లున నందుుఁ దపం బొ నర ు సో మలోకంబున 
నుండు సహ్స ిసంఖ్ాలు గల ఋభు నామధ్ేయు ల ైన ద్ేవత 
లుదయించి బహి్ెతేజంబునం జేసర ద్వవా విమానుల ై యులుెకంబులు 
సాధనంబులుగా ధర యించి ర్ుదపిారి్దులయిన పమిథ గుహ్ాక 
గణంబులుఁ బాఱంద్యల్లన వార్ును బరాజితుల ైర ; తదనంతర్ంబ నార్దు 
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వలన నభవుండు దండిచిే నసతకృతురా లగుటం జేసర భవాని 
పంచతింబునొందుటయుం బమిథగణంబులు ఋభునామక ద్ేవతలచేుఁ 
బరాజితు లగుటయు విని. 

4-7-దక్షధిర్ ధింసంబు 

4-105-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆదుాం డుగుీుఁడు నీలకంఠుుఁ డిభద్ెైతాారాతి దష్ోట షుఠ ుఁడెై 
మాదాదూార  మృగేంద ిఘోషమున భీమపకిియీన్ నవుిచున్ 
విదుాదిహిి శిఖ్ాసముచేయర్ుచిన్ వ లగ్ ందు చంచజాటన్ 
సదాః కోీధముతోడుఁ బుచిువయిచెన్ క్ాెచక ీమధాంబునన్.  

4-106-వచనము 
ఇట ి  పె్ఱికి వ ైచిన ర్ుదనిి జట యందు. 

4-107-సీస పదాము 
అభంిల్లహాదభ ివిభి మాభభిమి; 
 కృనీిలద్ీర్ ాశరీర్ మమర్ుఁ  
బజిిలజావలన ద్ీపతజాిల్లకా జాల; 
 జాజిలామాన కేశములు మ్మఱయుఁ  
జండ ద్వగేిదండ శుండాభ ద్య రా్ండ; 
 సాహ్స ిధృత హేతిసంఘ మొపప 
వీక్షణతయి లోకవీక్షణ దుాతి లోక; 
 వీక్షణతతి దుర ిరీక్షాముగను 
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4-107.1-తటేగతీి 

గకీచ కఠ న కరాళ్ దంషట రలు వ లుంగ 
ఘన కపాలాసరథ  వనమాల్లకలును దనర్ 
నఖిలలోక భయంకర్ుుఁ డగుచు వీర్ 
భదుిుఁ డుదయించె మాఱట ర్ుదుిుఁ డగుచు.  

4-108-తేటగతీి 

వీర్భదుిండు విహ్త విద్ేిషర భదుిుఁ 
డగుచుుఁ దన వేయి చేతులు మొగ చి వినయ 
మ్మసుఁగ నే నేమి చేయుదు? న ఱుుఁగ నాకు 
నానతిమెని నతని కయాభవుుఁ డనియిె.  

4-109-చంపకమాల 

గుర్ుభుజశ్ౌర్ా! భూర ర్ణకోవిద! మదాటకోటి క లి నీ 
వర్య వర్ూధ్వనీవర్ుుఁడవ ై చని యజఞము గూడ దక్షునిన్ 
బర్ువడిుఁ దుింపు; మీ వచట బాిహ్ెణతేజ మజేయమంటివే 
నర ద్వ మదంశసంభవుుఁడవ ై తగు నీకు నసాధా మ్మయిెాడన్?  

4-110-వచనము 
అని కుప్రత చితుత ండెై యాజాఞ ప్రంచిన "నటికాక" యని. 

4-111-చంపకమాల 

అనఘుుఁడు ర్ుదుిుఁ జేర  ముదమార్ుఁ బదిక్ిణ మాచర ంచి వీ 
డొకని యనివార్ా వేగమునుఁ గుంభిని గకీకదలన్ ఝళ్ంఝళ్ 
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ధిని మణినూపుర్ంబులు పదంబుల మొోయుఁగ భీషణపభిల్ 
దనర్ుఁ గృతాంత కాంతకశితసుుట శూలముుఁ బూని చెచెుర్న్.  

4-112-చంపకమాల 

సర్భసవృతిత  నటిర్ుగు సెైనాపద్ాహ్త ధూత ధూళి ధూ 
సర త కుబేర్ద్వకతటము సభుాలు దక్షుుఁడుుఁ జూచి యెిటిట  భీ 
కర్ తమ మం చనం దమముగాదు, ర్జఃపటలం బటంచు ని 
వ ిఱపడి పల్లక రాతెల వివేకవిహమనతుఁ బొ ంద్వ వ ండియున్.  

4-113-సీస పదాము 
ఈ ధూళి పుట ట ట క యాద్వ హేతువో?; 
 విలయ సమీర్మా? ప లయ ద్వపుడు;  
పాిచీనబర ి ధరాపతి మహితోగ;ీ 
 శ్ాసనుుఁ డిపుడు రాజాంబు చేయుఁ 
జఞర్ సంఘములకో రారాదు; మఱి గోగ; 
 ణాళి రాకకు సమయంబు గాదు;  
కావున నిపుపడు కలాపవసానంబు; 
 గాుఁబో లుుఁ; గా దట  గాక యుని 

4-113.1-తటేగతీి 

నిటిట య్తాపతిక ర్జ మ్మంద్ేనిుఁ గలద్ె?  
యనుచు మనముల భయమంద్వ ర్చటి జనులు 
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సుర్లు దక్షుుఁడు; నంతుఁ బసిూతి ముఖ్ుా 
లయిన భూసుర్కాంత ల్లటినిర  మఱియు.  

4-114-కంద పదాము 
తన కూుఁతులు చూడుఁగ నిజ 
తనయను సతి ననపరాధుఁ దగవఱి యిటెి  
గ్్ నర ంచిన యిా దక్షుని 
ఘనపాప విపాక మిద్వయుుఁ గాుఁదగు ననుచున్.  

4-115-వచనము 
వ ండియు నిటినిర  "కుప్రతాతుెండెైన దక్షుండు దన కూుఁతుతో 
విరోధంబు చాలక జగతసంహార్ కార్ణుం డయిన ర్ుదుినిం గోీధ్వంప జేసె; 
అమెహాతుెం డెంతటివాుఁ డనిం బళి్యకాలంబున 

4-116-సీస పదాము 
సుమహిత నిశిత తిిశూలాగ ీసంపోి త; 
 నిఖిల ద్వకకర  రాజనివహ్ుుఁ డగుచుుఁ 
జట లోగనీిషుఠ ర్ సతనిత గంభీరాటట; 
 హాస నిర ానాిఖిలాశుుఁ డగుచు 
భూర  కరాళ్విసాపర్ దంష్ాట ర  హ్తి; 
 పతిత తారాగణ పచియుుఁ డగుచు 
వివిధ హేతివాిత విపుల పభిాపుంజ; 
 మండిత చండ ద్య రా్ండుుఁ డగుచు 
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4-116.1-తటేగతీి 

వికట రోష భయంకర్ భుికుటి దుర ి 
రీక్షా దుససహ్ తేజఞమహిముఁ దనర ు 
ఘన వికీర్ణ జటాబంధ కల్లతుుఁ డగుచు 
నఖిల సంహార్ కార్ణుుఁ డయి నటించు.  

4-117-తేటగతీి 

అటిట ద్ేవునిుఁ ద్వపిుర్ సంహార్ కర్ునిుఁ 
జందశి్ేఖ్ర్ు సదు్ ణసాందుి నభవు 
మనము రోషరంపుఁ జేసరన మంగళ్ములుఁ 
బొ ంద వచుున  పదెగర్ుానకున ైన?  

4-118-వచనము 
అని యి విిధంబున భయవిహ్ిలలోచనల ై పలుకుచుని 
సమయంబున మహాతుెండెైన దక్షునకు భయావహ్ంబుల ై సహ్సి 
సంఖ్ాాతంబు ల ైన మహ్ో తాపతంబులు భూనభోంతర్ంబులుఁ 
గానంబడుచుండె; ఆ సమయంబున ర్ుద్ాినుచర్ులు 
నానావిధ్ాయుధంబులు ధర యించి కప్రల ప్ీత వర్ణంబులు గల్లగ  
వామనాకార్ులు, మకరోదరాననులు న ై యజఞశ్ాలాపది్ేశంబునం 
బర్ువులుప్ెట ట చుుఁ గద్వయం జనుద్ెంచి దక్ాధిర్ వాటంబులు 
విటతాటంబులు చేయుచుం, గ్ందఱు పాిగింశంబును, గ్ందఱు 
పతీిశ్ాలయు, కొందఱు సదసా శ్ాలయుుఁ, గ్ంద ఱ గాీిధ ిశ్ాలయు, 
కొందఱు యజమాన శ్ాలయుుఁ, గ్ందఱు మహానస గృహ్ంబును 
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విధింసంబులు గావించిర ; మఱియుుఁ గ్ందఱు యజఞపాతంిబుల 
నగుిలం జ ఱచిర ; వ ండియుుఁ గ్ందఱు హ్ోమాగుి లార ుర ; పదంపడి 
కొందఱు హ్ోమకుండంబుల యందు మూతంిబులు విడిచిర ; కొంద 
ఱుతతర్వేద్వకా మే్ఖ్లలు దె్ంిచిర ; కొందఱు మునుల బాధ్వంచిర ; కొందఱు 
తతపతుిల వ ఱప్రంచిర ; మఱికొందఱు ద్ేవతా నిరోధంబుుఁ గావించిర ; 
అంత మణిమంతుండు భృగువును, వీర్భదుిండు దక్షునిుఁ, జండమశుండు 
పూషుని, భగుని నంద్ీశిర్ుండును బటిటర ; ఇవిిధంబున సదసా దే్వ 
ఋతిిఙ్ిికాయంబుల శిలల ఱువిియు, జానువులుఁ బొ డిచియు, 
నఱచేతుల నడచియు, గులుంబులుఁ బొ డిచియు వివిధ బాధలు పఱచిన 
వార్ు కాంద్వశ్రకు ల ై యెికకడెకక డేనిం జనిర ; మఱియును. 

4-119-కంద పదాము 
మును దక్షుుఁ డభవుుఁ బలుకుఁగుఁ 
గను గీుఁటిన భగునిుఁ బటిట కనుిలు పె్కల్లం 
చెను నంద్ీశిర్ుుఁ; డచుటి 
జనముల హాహార్వంబు సందడి గ్లుపన్.  

4-120-తేటగతీి 

కుప్రతుుఁడె ైనాుఁడు భవుని దక్షుుఁడు శప్రంపుఁ 
బర హ్సరంచిన పూషుని పండుి  డులిుఁ 
గ్టెట  బలభదుిుఁ డా కళింగుని ర్దంబు 
ల లమి డుల్లచిన పగ ద్వుఁ జండమశిర్ుండు.  
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4-121-కంద పదాము 
తగవేద్వ దక్షుుఁ డా సభ 
నగచాపుుఁ ద్వర్సకర ంచునాుఁ డట శెశీుల్ 
నగచుం జూపుట నా భృగు 
పగక ై శెశీువులు వీర్భదుిుఁడు ప్ెఱిక న్.  

4-122-సీస పదాము 
అతుల దరోపదధతుండెై వీర్భదుిండు; 
 గ కైొని దక్షు వక్షంబుుఁ ద్ొికిక 
ఘనశితధ్ారాసరుఁ గ్ని మే్ను వొడచియు; 
 మంతసిమనిిత మహిత శసత ర 
జాలావినిర ాని చర్ెంబు గల దక్షుుఁ; 
 జంపుఁగా లేక విసెయము నొంద్వ 
తదిధ్యపాయంబు దన చితతమునుఁ జూచి; 
 కంఠనిషీపడనగతిుఁ దలంచి 

4-122.1-తటేగతీి 

మసతకముుఁ దునిె యంచితామరి్ణమున 
దక్ిణాలనమున వేల ుుఁ దదనుచర్ులు 
హ్రి్మును బొ ంద; నచటి బాిహ్ెణజనంబు 
లాతెలను జాల దుఃఖ్ంబు లందుచుండ.  

4-123-వచనము 
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ఇట ి  వీర్భదుిండు దక్షుని యాగంబు విధింసంబు గావించి నిజ 
నివాసంబెైన క ైలసంబునకుుఁ జనియిె నయావసర్ంబున. 

4-124-చంపకమాల 

హ్ర్భటకోటిచేత నిశి తాసర గద్ా కర్వాల శూల ము 
ద్ర్ ముసలాద్వ సాధనవిద్ార త జరా్ర తాఖిలాంగుల ై 
సుర్లు భయాకులాతుె లగుచున్ సర్సీర్ుహ్జాతుుఁ జేర  త 
చేర్ణ సరోర్ుహ్ంబులకు సమెతిుఁ జాుఁగ ల్ల మొొకిక నముొల ై.  

4-125-కంద పదాము 
తము ధూరా్టి సెైనికు లగు  
పమిథులు దయమాల్ల పె్లుచ బాధ్వంచుట స 
ర్ిముుఁ జ ప్రప ర్నుచు మ్మైతే ి
య మునీందుిుఁడు విదుర్ుతోడ ననియిెన్; మఱియున్.  

4-8-శివుండనుగహీంిచుట 

4-126-తేటగతీి 

ఇంతయును మునుి మనమున న ఱిుఁగ  యుని 
కతన విశ్ాితెకుండును గమలలోచ 
నుండు నన నొపుప నారాయణుండు నజుుఁడుుఁ 
జూడ రార ైర  మునుి దక్షుని మఖ్ంబు.  

4-127-వచనము 
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అని చెప్రప "సుర్ ల్లట ి  వినివించినుఁ జతుర్ుెఖ్ుండు వార్ల కిటినియిె. 

4-128-కంద పదాము 
ఘన తేజఞనిధ్వ పుర్ుషుం 
డనయంబుుఁ గృతాపరాధుుఁ డయినను ద్ా మ 
లిన పతిికార్ముుఁ గావిం 
చిన జనులకు లోకమందు సేమము గలద్ే?  

4-129-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె. 

4-130-కంద పదాము 
కతీుభాగార్ుి ం డగు పశు 
పతి నీశిర్ు నభవు శర్ుి భర్ు్ ని దూరీ 
కృత యజఞభాగుుఁ జేసరన 
యతి ద్యషులు దుషటమతులు నగు మీ ర ంకన్.  

4-131-సీస పదాము 
పూని యిే ద్ేవుని బొ మముడి మాతని; 
 లోకపాలకులును లోకములును 
నాశ మొందుదు; ర్టిట యిాశుండు ఘన దుర్ు; 
 కతయసత ర నికాయ విద్ాధ ంతర్ంగుుఁ 
డును బిియా విర్హితుండును న ైనవాుఁ డమె; 
 హాతుెనిుఁ ద్వపిుర్ సంహార్కర్ుని 



692 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

మఖ్పునససంధ్ానమతి నప్ేక్ించు మీ; 
 ర్లు చేర  శుద్ాధ ంతర్ంగు లగుచు 

4-131.1-తటేగతీి 

భకితనిషఠ లుఁ దతాపద పదె యుగళ్ 
ఘన పర గహీ్ పూర్ింబుగాుఁగ నతని 
శర్ణ మొందుుఁ డతండు పసినుిుఁ డయినుఁ 
ద్వవిర  మీ కోర క సరద్వాంచు ద్వవిజులార్!  

4-132-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె; "అద్ేావుని డాయం జన వ ఱతు మని 
తలంపకుండు; అతనిుఁ జేర్ు నుపాయం బెఱింగ పుమంటి రేని, నేను 
నిందుిండును మునులును మీర్లును మఱియు ద్ేహ్ధ్ార్ు ల వి రేని 
నమెహాతుెని ర్ూపంబు నతని బలపరాకమీంబుల కొలుఁద్వయు 
న ఱుంగజాలము; అతండు సితంతుిండు గావునుఁ దదుపాయం 
బెఱింగ ంప న విుఁడు సమర్ుథ ం డగు; అయిన నిపుడు 
భకతపరాధ్ీనుండును శర్ణాగత ర్క్షకుండు నగు నీశునిుఁ జేర్ం 
బో వుదము;" అని పల్లకి పదెసంభవుండు ద్ేవ ప్రతృగణ పజిాపతులం 
గూడి క ైలాసాభిముఖ్ుుఁ డెై చనిచని. 

4-133-ఉతపలమాల 

భాసుర్ల్మలుఁ గాంచిర  సుపర్ుిలు భకతజన ైక మానసో  
లాి సముుఁ గ నిరీజన విలాసము నితావిభూతి మంగళా 
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వాసము సరదధ  గుహ్ాక నివాసము రాజత భూవికాసర క ై 
లాసముుఁ గాంతి నిర ాత కులక్ితిభృతుసమహ్ద్విభాసమున్.  

4-134-సీస పదాము 
ధ్ాతు విచితిితోద్ాతత  ర్తిపభిా; 
 సంగతోజావల తుంగ శృంగములును;  
గ నిర్ గంధర్ి కింపుర్ుష్ాపసరో; 
 జన నికరాకీర్ణ సానువులును;  
మానిత నిఖిల వ ైమానిక మిథున స; 
 ద్విహ్ర్ణ ైక శుభ పది్ేశములును;  
గమనీయ నవమలి్లకా సుమనోవలి్ల; 
 కా మతలి్మ లసతకందర్ములు;  

4-134.1-తటేగతీి 

నమర్ సరద్ాధ ంగనా శ్లభితాశమీములు;  
విబుధజన యోగా సంపనిివేశములును 
గల్లగ  బహ్ువిధ పుణాభోగముల నొపుప 
వినుత సుకృతములకు దండ వ ండికొండ.  

4-135-వచనము 
అద్వ మఱియును, మంద్ార్ పార జాత సర్ళ్ తమాల సాల తాల తకోకల 
కోవిద్ార్ శిరీ ష్ార్ుా న చూత కదంబ నీప నాగ పునాిగ చంపక పాట 
లాశ్లక వకుళ్ కుంద కుర్వక కన కామొ శతపత ికింశు క ైలా లవంగ 
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మాలతీ మధూక మలి్లకా పనస మాధవీ కుట జఞదుంబు రాశితథ పిక్ష 
వట హింగుళ్ భూరా్ పూగ జంబూ ఖ్ర్ూా  రామాొతక ప్రియాళ్ళ నార కే 
ళేంగుద వేణు కీచక ముఖ్ర్ తర్ు శ్లభితంబును, కలకంఠ కాలకంఠ 
కలవింక రాజకీర్ మతతమధుకర్ నానా విహ్ంగ కోలాహ్ల నినద 
బధ్వరీభూత రోద్యంతరాళ్ంబును, సరంహ్ తర్క్షు శలా గవయ శర్భ 
శ్ాఖ్ామృగ వరాహ్ వాాఘ ొకుర్ుకర్ ర్ుర్ు మహిష వృక సార్ంగ పిముఖ్ 
వనాసతతవ సమాశయీ విరాజితంబును, కదళీషండ మండిత కమల 
కహిార్ క ైర్వ కల్లత పుల్లనతల లల్లత కమలాకర్ విహ్ర్మాణ కలహ్ంస 
కార్ండవ సార్స చకవీాక బక జలకుకుకటాద్వ జలవిహ్ంగకుల కూజిత 
సంకులంబును, సల్లలకేళీవిహ్ర్మాణ సతీర్మణీ ర్మణీయ 
కుచమండల విల్లపత  మృగమద మిళిత హ్ర చందన గంధ సుగంధ్వ 
జలపూర త గంగాతర్ంగణీ సమావృతంబును న ైన క ైలస పర్ితంబు 
ప డగని, యర్విందసంభవ పుర్ందరాద్వ ద్ేవగణంబు 
లతాదుాతానందంబులం బొ ంద్వ ముందటుఁ ద్ార్ హమర్ హేమమయ 
విమాన సంకులంబును, పుణాజన మానినీ శ్లభితంబును న ైన 
యలకాపుర్ంబు గడచి; తతుపర్ బాహ్ాపది్ేశంబునం ద్ీర్థపాదుండెైన 
పుండరీకాక్షు పాద్ార్విందర్జః పావనంబును, ర్తికేళీ వాాసంగ పర శమీ 
నివార్క సల్లల కేళీవిలోల ద్ేవకామినీ పీ్నవక్ోజ విల్లపత  కుంకుమపంక 
సంగత ప్రశంగవర్ణ వార పూర్ విలసరతంబు నున ై; 
నంద్ాలకనంద్ాభిధ్ానంబులు గల నద్ీ ద్వితయంబు ద్ాుఁటి 
తతుపరోభాగంబున వనగజ సంఘృషట మలయజ పర మిళిత 
మలయపవనాసాిదన ముహ్ుర్ుెహ్ుర్ునుెద్వత మానస 



695 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

పుణాజనకామినీ కదంబంబును, వ ైదూర్ా సో పాన సమంచిత కనకోతపల 
వాప్ీ విభాసరతంబును, గ ంపుర్ుష సంచార్ యోగాంబును నగు సౌగంధ్వక 
వన సమీపంబు నందు. 

4-136-సీస పదాము 
ఉజావలంబయి శతయోజనంబుల ప డ; 
 వొగ ుఁ బంచసపతతి యోజనముల 
పఱపును గల్్ల యేి పట ట నుఁ దఱుగని; 
 నీడ శ్లభిలి నిరీణత మగుచుుఁ 
బర్ణశ్ాఖ్ా సమాకీర్ణమ్మై మాణికా; 
 ములుఁ బో లుఁగల ఫలములుఁ దనర ు 
కమనీయ సరదధయోగకియీామయ మయి; 
 యనఘ ముముక్షు జనాశయీంబు 

4-136.1-తటేగతీి 

భూర సంసార్ తాప నివార్కంబు 
నగుచుుఁ దర్ురాజ మనుఁగుఁ బెంపగ్ల్లంచి 
భకతజనులకు నిచులుుఁ బమిద మ్మసుఁగ 
వలయు సంపద లందు నావటము వటము.  

4-137-వచనము 
ఆ వృక్షమూలతలంబున. 

4-138-సీస పదాము 
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ఇదధ సనంద్ాద్వ సరదధ సంసేవితు; 
 శ్ాంతవిగహీ్ుని వాతసలాగుణునిుఁ 
గమనీయ లోకమంగళ్ద్ాయకుని శివు; 
 విశిబంధుని జగద్వినుత యశుని 
గుహ్ాక సాధా ర్క్ో యక్షనాథ కు; 
 బేర్ సేవితుని దురాిర్బలుని 
నుద్వత విద్ాాతపోయోగ యుకుత ని బాల; 
 చందభిూషణుని మునీందనిుతునిుఁ 

4-138.1-తటేగతీి 

ద్ాపసాభీషటకర్ు భసెదండల్లంగ 
ఘనజటాజిన ధర్ుని భకతపిసనుి 
వితత సంధ్ాాభరి్ుచి విడంబిత వినూతి 
ర్కతవర్ుణ  సనాతను బహి్ెమయుని.  

4-139-వచనము 
మఱియును. 

4-140-సీస పదాము 
అంచిత వామపాద్ాంభోర్ుహ్ము దక్ి; 
 ణోర్ుతలంబున నొయా నునిచి 
సవాజానువుమీుఁద భవాబాహ్ువు సాుఁచి; 
 వలపల్ల ముంజేత సలల్లతాక్ష 
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మాల్లక ధర యించి మహ్నీయ తర్కము; 
 ద్ాియుకుత ుఁ డగుచుుఁ జితతంబులోన 
నవాయం బయిన బహిాెనందకల్లత స; 
 మాధ్వ నిషుఠ ుఁడు వీతమతసర్ుండు 

4-140.1-తటేగతీి 

యోగపటాట భిరాముుఁడెై యుచిత వృతిత  
రోషసంగతిుఁ బాసర కూర్ుుని జముని 
యనువునను దర్ార్చిత బుిసాాసనమున 
నుని మునిముఖ్ుా నంచిత యోగనిర్తు.  

4-141-కంద పదాము 
అలఘుని నభవుని యోగీం 
దుిలు వినుచుండంగ నార్దునితోుఁ బిియ భా 
షలు జర్ుపుచుని ర్ుదుిని 
సలల్లత పనిగ విభూషు సజానపో షున్.  

4-142-కంద పదాము 
కని లోకపాలుర్ును ముని 
జనులును సదాకిత నతని చర్ణంబులకున్ 
వినతు లయి, ర్పుప డబాా  
సనుుఁ గని యయాభవుుఁ డధ్వక సంభమి మొపపన్.  

4-143-కంద పదాము 
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అనఘ! మహాతుెం డగు వా 
మనుుఁ డా కశాపునకొగ  నమసాకర్ము చే 
సరనగతి నజునకు నభివం 
దన మొగ ుఁ గావించె హ్ర్ుుఁడు దదాయుుఁ బీితిన్.  

4-144-తేటగతీి 

అంత ర్ుద్ాినువర్ుత  ల ైనటిట సరదధ 
గణ మహ్ర ి జనంబులు గని పయోజ 
గర్ుానకు మొొకిక; ర్ంత నా కమలభవుుఁడు 
శర్ుిుఁ గని పల క మందహాసంబుతోడ.  

4-145-తేటగతీి 

జగములకు న లి యోనిబీజంబు ల ైన 
శకిత శివకార్ణుండవ ై జగతి నిర ి 
కార్ బహి్ెంబ వగు నినుిుఁ గడుఁగ  విశి 
నాథుుఁ గా న ఱిుఁగ ద నా మనమున నభవ!  

4-146-తేటగతీి 

సమత నద్వ గాక తావకాంశంబు ల ైన 
శకిత శివర్ూపములుఁ గీడీ సలుపు దూర్ణ 
నాభి గతి విశి జనన వినాశ వృద్వధ  
హేతుభూతుండ వగుచుందు వీశ! ర్ుది!  

4-147-సీస పదాము 
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అనఘ! లోకంబుల యందు వరాణ శమీ; 
 సేతువు లనుఁగుఁ బఖి్ాాతి నొంద్వ 
బలసర మహాజన పర గృహమతంబుల ై; 
 యఖిల ధరాెర్థద్ాయకము ల ైన 
వేదంబులను మఱి వృద్వధ  నొంద్వంచుట; 
 కొఱకున ై నీవ దక్షుని నిమితత  
మాతుినిుఁ జేసర యమెఖ్ముుఁ గావించితి; 
 వట గాన శుభమూర తవ ైన నీవు 

4-147.1-తటేగతీి 

గడుఁగ  జనముల మంగళ్కర్ుె లయిన 
వార  ముకిత, నమంగళాచార్ు లయిన 
వార  నర్కంబు, నొంద్వంతు భూర మహిమ 
భకతజనపో ష! రాజితఫణివిభూష!  

4-148-వచనము 
అటిగుటం దతకర్ెంబు లగకానొకనికి విపరాాసంబు నొందుటకుుఁ గార్ణం 
బెయాద్వయో? భవద్ీయ రోషంబు హేతువని తలంచితినేనిుఁ దిద్ీయ 
పాద్ార్వింద నిహిత చితుత ల ై సమసతభూతంబుల యందు నినుం 
గనుంగ్నుచు భూతంబుల నాతెయందు వేఱుగాుఁ జూడక వర తంచు 
మహాతుెల యందు నజుఞ ల ైనవార  యందుుఁబో ల  రోషంబు దఱచు 
వొర్య దుఁట; నీకుుఁ గోీధంబు గలద్ే?" యని. 
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4-149-సీస పదాము 
మఱి భేదబుద్వధ ుఁ గర్ెపవిర్తనముల; 
 మదయుతు లయి దుషటహ్ృదయు లగుచుుఁ 
బర్విభవాసహ్ా భవ మనో వాాధులుఁ; 
 దగ ల్ల మరాెతె భేదకము లయిన 
బహ్ు దుర్ుకుత ల చేతుఁ బర్ులుఁ బీడించుచు; 
 నుండు మూఢులను ద్ెైవోపహ్తులుఁ 
గాుఁ దలపో సర య కకపటచితుత లకు నీ; 
 వంటి సతుపర్ుషుుఁ డేవలన న ైన 

4-149.1-తటేగతీి 

హింసుఁ గావింపకుండు సమిదధచర త!  
నీలలోహిత! మహితగుణాలవాల!  
లోకపాలనకల్లత! గంగాకలాప!  
హ్ర్! జగనుితచార తి! యద్వయుుఁ గాక.  

4-150-సీస పదాము 
అమర్ సమసత  దే్శము లందు నఖిల కా; 
 లములందుుఁ దలుఁప దురి్ంఘా మహిముుఁ 
డగు పదెనాభు మాయా మోహితాతెకు; 
 ల ై భేదదర్శను ల ైనవార  
వలనను ద్యిహ్ంబు గల్లగ న న ైనను; 
 నద్వ ద్ెైవకృత మని యనాదుఃఖ్ 
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ముల కోర్ిలేక సతుపర్ుషుండు దయచేయు; 
 గాని హింసరంపుఁడు గాన నీవు 

4-150.1-తటేగతీి 

నచుాతుని మాయమోహ్ము నందకుంటుఁ 
జేసర సర్ిజుఞ ుఁడవు; మాయచేత మోహి 
తాతుెల ై కర్ెవర్తను లయినవార  
వలన ద్యిహ్ంబుగల్లగ న వలయుుఁ బోి వ.  

4-151-వచనము 
అద్వ గావున యజఞభాగార్ుి ండ వయిన నీకు సవనభాగంబు సమర పంపని 
కతన నీచేత విధింసతంబయి పర సమాప్రత  నొందని దక్ాధిర్ంబు మర్ల 
నుదధర ంచి దక్షునిుఁ బునరీావితుం జేయుము; భగుని నేతంిబులును, 
భృగుముని శెశీువులును, బూషుని దంతంబులును, గృపుఁజేయుము; 
భగాింగు లయిన ద్ేవ ఋతిిఙ్ిికాయంబులకు నారోగాంబు 
గావింపుము; ఈ మఖ్ావశిషటంబు యజఞ పర పూర త హేతుభూతం బయిన 
భవద్ీయభాగం బగుం గాక." 

4-152-చంపకమాల 

అని చతురాననుండు వినయంబున వేుఁడిన నిందుమౌళి స 
యానుఁ బర తుషరట ుఁ బొ ంద్వ దర్హాసము మోమునుఁ ద్ొంగల్లంప ని 
టిను హ్ర మాయచేత ననయంబును బామర్ు ల ైనవార్ు చే 
సరన యపరాధ ద్యషములు చితతములో గణియింప న నిుఁడున్.  
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4-153-వచనము 
అటియుాను. 

4-154-కంద పదాము 
బల్లయుర్ దండించుట దు 
ర్ాలజన ర్క్షణము ధర్ెపదధతి యగుటం 
గలుష్ాతుెల నపరాధము 
కొలుఁద్వని దండించుచుందుుఁ గ్నకొని యేినున్.  

4-155-వచనము 
అని దగాశ్రర్ుి ం డయిన దక్షుం డజముఖ్ుం డగు; భగుండు బర ి 
ససంబంధ భాగంబులు గల్లగ  మితనిామధ్ేయ చక్షుసుసనం బొ డగాంచు; 
పూషుండు ప్రషటభుకకగుచు యజమాన దంతంబులచే భక్ించు; 
ద్ేవతలు యజాఞ వశిషటంబు నాకొసగుటంజేసర సరాివయవ పూర్ుణ ల ై 
వర తంతుర్ు; ఖ్ండితాంగుల ైన ఋతిిగాద్వ జనంబు లశినీద్ేవతల 
బాహ్ువులచేతను బూషుని హ్సతంబులచేతను లబాబాహ్ు హ్సుత ల ై 
జీవింతుర్ు; భృగువు బసతశెశీువులు గల్లగ  వర తంచు; అని శివుండా 
నతిచిున సమసతభూతంబులును సంతుష్ాట ంతర్ంగంబుల ై “తండమ ి
ల ససయిెా” నని సాధువాదంబుల నభినంద్వంచిర : అంతనా శంభుని 
యామంతణింబు వడసర సునాసీర్ పమిుఖ్ులగు ద్ేవతలు 
ఋషులతోడం గూడి రా నజుండును ర్ుదుినిం బుర్సకర ంచుకొని 
దక్ాధిర్ వాటంబుకుం జనియిె; అంత. 
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4-156-కంద పదాము 
శర్ుిని యోగకమీమున 
సరాివయవములుుఁ గల్లగ  సనుెని ఋతిి 
గీ్రాిణముఖ్ా లగప్రపర  
పూర్ితనుశ్రలీ నార్ాభూషణ! యంతన్.  

4-157-కంద పదాము 
విను దక్షు నంత మే్షము 
ఖ్ునిుఁ జేసరన నిద ిమే్లుకొని లేచిన పో  
ల్లకని నిల్లచె దక్షుుఁ, డభవుుఁడు 
కనుుఁగ్నుచుండంగ నాతెుఁ గ్తుక మొపపన్.  

4-158-వచనము 
ఇట ి  లేచి నిల్లచి ముందఱ నుని శివునిం గనుంగ్నిన మాతని 
శర్తాకలంబున నకలెషంబెైన సర్సుసనుంబో ల ుఁ బూర్ిర్ుదవిిద్ేిష 
జనితంబు ల ైన కలెషంబులం బాసర నిర్ెలుండెై యభవుని నుతియింపం 
ద్ొడంగ  మృతిుఁ బొ ంద్వన సతీ తనయం దలంచి యనురా గోతకంఠ 
బాషపపూర త లోచనుండును, గద్దకంఠుండునున ై పలుకం జాలక 
యిెటటకేలకు దుఃఖ్ంబు సంసత ంభించుకొని పిే్మాతిరేక విహ్ిలుం డగుచు 
సరేిశిర్ుం డగు హ్ర్ున కిటినియిె. 

4-159-కంద పదాము 
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విను; నీ కపరాధుుఁడ నగు 
నను దండించు టద్వ దండనము గాదు మద్వ 
నిను ర్క్ించుటగా మన 
మునుఁ దలుఁతును ద్ేవ! యభవ! పుర్హ్ర్! ర్ుద్ాి!  

4-160-సీస పదాము 
అనఘాతె! తగ నీవు నబానాభుండును; 
 బర కింపుఁ బాిహ్ెణాభాసు లయిన 
వార్ల యిెడల న విలన నుప్ేక్ింప; 
 ర్ుఁట! దృఢవతిచర్ుా ల ైనవార  
యిెడ నీకుప్ేక్ష యెికకడది్వ? సరా్ ద్వని; 
 నామాియ సంపది్ాయపివర్త 
నము న ఱింగ ంచుట కమర్ విద్ాాతపో ; 
 వతి పరాయణుల ైన బాిహ్ెణులను 

4-160.1-తటేగతీి 

వర్ుసుఁ బుటిటంచితివి; కాన వార  న పుడుుఁ 
గేల దండంబుుఁ బూని గోపాలకుండు 
బలసర గోవుల ర్క్ించు పగ ద్వ నీవు 
నర్సర ర్క్ించుచుందు గదయా ర్ుద!ి  

4-161-సీస పదాము 
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తలపోయ నవిద్వత తతతవవిజాఞ నుండ; 
 న ైన నాచేత సభాంతర్మున 
నతి దుర్ుకతయంబక క్షతుుఁడ వయుాను మతకృ; 
 తాపరాధము హ్ృదయంబు నందుుఁ 
దలుఁపక సుజన నింద్ాద్యషమున నధ్య ; 
 గతిుఁ బొ ందుచుని దుషకర్ుె ననుిుఁ 
గర్ుణుఁ గాచిన నీకుుఁ గడుఁగ  పతిుాపకార్; 
 మ్మఱిుఁగ  కావింప నే న ంతవాుఁడ?  

4-161.1-తటేగతీి 

నుతచర త!ి భవతపరానుగీహాను 
ర్ూప కార్ాంబుచేత నిర్ూఢమ్మైన 
తుషరట  నీ చితతమందు నొందుదువు గాక;  
క్షుదసింహార్! కర్ుణాసముద!ి ర్ుద!ి  

4-162-వచనము 
అని యిట ి  ర్ుదకి్షమాపణంబు గావించి పదెసంభవుచేత ననుజాఞ తుండెై 
దక్షుం డుపాధ్ాాయ ఋతిిగ్ణ సమే్తుం డగుచుుఁ గీతుకర్ెంబు 
నిర్ిర తంచు సమయంబున, బాిహ్ెణజనంబులు యజఞంబులు 
నిర ిఘింబుల ై సాగుటకుుఁ బమిథాద్వ వీర్ సంసర్్ కృత ద్యష 
నివృతత యర్థంబుగా విషుణ ద్ేవతాకంబును ద్వకిపాలపురోడాశ దవిాకంబును 
న ైన కర్ెంబుుఁ గావింప నధిర్ుాకృతా పవిిషుట ం డగు భృగువు తోడం 
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గూడి నిర్ెలాంతఃకర్ణుం డగుచు దక్షుుఁడు దవిాతాాగంబుుఁ గావింపుఁ 
బసినుిండెై సరేిశిర్ుండు. 

4-163-సీస పదాము 
మానిత శ్ాామాయమాన శరీర్ ద్ీ; 
 ధ్వతులు నలా్లకుకల ద్ీట కొనుఁగుఁ 
గాంచన మే్ఖ్లా కాంతులతోడుఁ గ్; 
 శే్య చేలదుాతుల్ చెల్లమి చేయ 
లక్మెసమాయుకత లల్లత వక్షంబున; 
 వ ైజయంతీ పభిల్ వన ిచూప 
హాటకర్తి కిరీట కోటిపభిల్; 
 బాలార్క ర్ుచులతో మే్లమాడ 

4-163.1-తటేగతీి 

లల్లతనీలాభరి్ుచిుఁ గుంతలములు దనర్ుఁ  
బవిిమలాతీెయ ద్ేహ్జపభి సరోజ 
భవ భవామర్ ముఖ్ుాల పభిలు మాప 
నఖిలలోక ైక గుర్ుుఁడు నారాయణుండు.  

4-164-చంపకమాల 

సలల్లత శంఖ్ చక ీజలజాత గద్ా శర్ చాప ఖ్డ్ ని 
ర్ెల ర్ుచులున్ సువర్ణ ర్ుచిమనెణి కంకణ ముద్వకిా పభిా 
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వళ్ళలును ద్ేజర లుి  భుజవర్్ మనర్్ళ్ కాంతియుకతమ్మై 
విలసరత కర ణకార్ పృథవవీర్ుహ్ముం బుర్ుడింపుఁ బిట ట గన్.  

4-165-కంద పదాము 
సర్సో ద్ార్ సమంచిత 
దర్హాస విలోకనములుఁ దగ లోకములం 
బర తోషము నొంద్వంచుచుుఁ 
బర్మోతసవ మొపప విశిబంధుం డగుచున్.  

4-166-చంపకమాల 

మఱియును రాజహ్ంస ర్ుచిమద్రమణీకృత తాలవృంత చా 
మర్ములు వీవుఁగా ద్వవిజమానిను లచుసుధ్ామరీచి వి 
సుుర్ణ సరతాతపత ిర్ుచిపుంజము ద్వకుకలుఁ బికకటిలిుఁగాుఁ 
గర వర్దుండు వచెు సుభగసుత తి వర్ణ సుపర్ణయానుుఁడెై.  

4-9-దక్ాదుల శ్రీహ్ర  సతవంబు 

4-167-చంపకమాల 

ఘనర్ుచి నట ి  వచిున వికార్విదూర్ు ముకుందుుఁ జూచి బో  
ర్న నర్విందనందన పుర్ందర్ చందకిళాధ రామృతా 
శనముఖ్ు లర థ లేచి యతి సంభమి మొపప నమో నమో దయా 
వననిధయిే యటంచు ననివార్ణ మొొకికర  భకితయుకుత ల ై.  

4-168-వచనము 
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అట ి  కృతపణిాముల ైన యనంతర్ంబ. 

4-169-ఉతపలమాల 

ఆ నళినాయతాక్షుని యనంత పరాకమీ దుర ిరీక్షా తే 
జఞ నిహ్తసిద్ీపుత  లగుచునుితిసేయ నశకుత ల ై భయ 
గాి ని వహించి బాషపములు గమీెుఁగ గద్దకంఠుల ై తనుల్ 
మాొనుపడంగ నవిిభుని మనినుఁ గ ైకొని యెిటటకేలకున్.  

4-170-వచనము 
నిటలతట ఘటిత కర్పుట ల ై యమెహాతుెని యపార్ మహిమం 
బెఱిుఁగ  నుతియింప శకుత లుగాక యుండియుుఁ, గృతానుగీహ్విగహీ్ుం 
డగుటం జేసర తమతమ మతులకు గోచర ంచిన కొలంద్వ నుతియింపుఁ 
ద్ొడంగ ర ; అందు గృహమతంబు లగు పూజాదుాపచార్ంబులు గల్లగ  
బహిాెదులకు జనకుండును, సునంద నంద్ాద్వ పర్మభాగవతజన 
సేవితుండును, యజేఞశిర్ుండును నగు భగవంతుని శర్ణుానింగాుఁ 
దలంచి దక్షుం డిటినియిె; “ద్ేవా! నీవు సిసిర్ూపంబునం దుని 
యపుప డుపర్తంబులుగాని రాగాదాఖిలబుదధయవసథలచే 
విముకుత ండవును, నద్వితీయుండవును, జిదూిపకుండవును, 
భయర్హితుండవును న ై మాయం ద్వర్సకర ంచి మఱియు నా మాయ 
ననుసర ంచుచు ల్మలామానుషర్ూపంబుల నంగీకర ంచి సితంతుిండ 
వయుాను, మాయా పర్తంతుిడవ ై రాగాద్వ యుకుత ండునుం బో ల  
రామకృష్ాణ దావతార్ంబులుఁ గానంబడుచుందువు; కావున నీ 
లోకంబులకు నీవ యిాశిర్ుండవనియు నితర్ుల ైన బహి్ెర్ుద్ాిదులు 
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భవనాెయా విభూతు లగుటం జేసర లోకంబులకు నీశిర్ులుగా 
ర్నియును భేదదృషరట  గల ననుి ర్క్ింపుము; ఈ విశికార్ణు ల ైన 
ఫాలలోచనుండును బహి్ెయు ద్వకాపలుర్ును సకల చరాచర్ 
జంతువులును నీవ; భవదియతిర కతంబు జగంబున లే" దని 
వినివించినం దదనంతర్ంబ ఋతిిగ్ణంబు ల్లటినిర . 

4-171-సీస పదాము 
వామద్ేవుని శ్ాపవశమునుఁ జేసర క; 
 రాెనువర్ుత లము మే్ మ్మైన కతన 
బలసర వేదపతిిపాదా ధరోెపల; 
 క్షాంబెైన యటిట మఖ్ంబునందు 
ద్ీప్రంప నింద్ాిద్వ ద్ేవతా కల్లత ర్ూ; 
 ప వాాజమునుఁ బొ ంద్వ పర్ుఁగ నినుి 
యజఞసిర్ూపుండ వని కాని కేవల; 
 నిర్ు్ ణుండవు నితానిర్ెలుుఁడవు 

4-171.1-తటేగతీి 

నర్య ననవదామూర తవి యిెనై నీదు 
లల్లత తతతవసిర్ూపంబుుఁ ద్ెల్లయుఁజాల 
మయా మాధవ! గోవింద! హ్ర ! ముకుంద!  
చినెయాకార్! నితాలక్మెవిహార్!  

4-172-వచనము 
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సదసుా ల్లటినిర . 

4-173-సీస పదాము 
శ్లకద్ావాగ ి శిఖ్ాకుల్లతంబు పృ; 
 థుకేిశ ఘన దుర్్దుర్్మంబు 
దండధర్కూీర్ కుండల్లశిిషటంబు; 
 పాపకర్ెవాాఘొ పర వృతంబు 
గుర్ు సుఖ్ దుఃఖ్ కాకోలపూర త గర్త; 
 మగుచు ననాశయీ మ్మైన యటిట 
సంసార్ మార్్ సంచార్ుల ై మృగతృషరణ ; 
 కలుఁ బో లు విషయ సంఘము నహ్మె 

4-173.1-తటేగతీి 

మే్తి హేతుక ద్ేహ్ నికేతనములు 
నయి మహాభార్వహ్ు ల ైన యటిట మూఢ 
జనము లేనాుఁట మీ పద్ాబాములు గానుఁ 
జాలు వార్లు? భకతపసిని! ద్ేవ!  

4-174-వచనము 
ర్ుదుిం డిటినియిె. 

4-175-చంపకమాల 

వర్ద! నిరీహ్ యోగ జన వర్్సు పూజిత! నీ పద్ాబాముల్ 
నిర్తము నంతర్ంగమున నిల్లప భవతసదనుగహీాద్వక 
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సుుర్ణుఁ దనర్ుు ననుి నతిమూఢుల విదుాలు మునిమంగళా 
వర్ణుుఁ డటంచుుఁ బల్లకన భవనెతి నే గణియింప నచుాతా!  

4-176-వచనము 
భృగుం డిటినియిె. 

4-177-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్వింద్యదర్! తావకీన ఘన మాయామోహితసాింతుల ై 
పర్మంబెైన భవనెహామహిమముం బాటించి కానంగ నో 
పర్ు బహిాెద్వ శరీర్ు లజుఞ లయి; యో పద్ాెక్ష! భకాత ర తసం 
హ్ర్ణాలోకన! ననుిుఁ గావుఁదగు నితాానందసంధ్ాయివ ై.  

4-178-వచనము 
బహి్ె యిటినియిె. 

4-179-సీస పదాము 
తవిల్ల పద్ార్థభేదగాీహ్కము ల ైన; 
 చక్షుర ంద్వయిముల సర్విుఁ జూడుఁ 
గలుగు నీ ర్ూపంబు గడుఁగ  మాయామయం; 
 బగు; నసదియతిర కత మగుచు మఱియు  
జాఞ నార్థ కార్ణ సతాత వద్వ గుణముల; 
 కాశయీభూతమ్మై యలర్ుచుని 
నిర్ుపమాకార్ంబు నీకు విలక్షణ; 
 మ్మై యుండు ననుచు నే నాతెుఁ దలుఁతు 
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4-179.1-తటేగతీి 

నిర ికార్! నిర్ంజన! నిషకళ్ంక!  
నిర్తిశయ! నిషరరరయార్ంభ! నిర్ెలాతె!  
విశిసంబో ధా! నిర్వదా! వేదవేదా!  
పవిిమలానంద! సంసార్భయవిదూర్!  

4-180-వచనము 
ఇందుిుఁ డిటినియిె. 

4-181-మతేతభ వికీీడతిము 
ద్వతి సంతాన వినాశ సాధన సముద్ీాపాత షట బాహా సమ 
నిితమ్మై యోగ మనోనురాగ పదమ్మై వ లగ్ ందు నీ దే్హ్ మా 
యత మ్మైనటిట  పపించముం బల ను మిథాాభూతముం గామి శ్ా 
శితముంగా మద్వలోుఁ దలంతు హ్ర ! ద్ేవా! ద్ెైవచూడామణీ!  

4-182-వచనము 
ఋతిికపతుి ల్లటినిర . 

4-183-చంపకమాల 

కడుఁగ  భవతపద్ార్ునకుుఁ గా నిట  దక్షునిచే ర్చింపుఁగాుఁ 
బడ ిశితికంఠరోషమున భసెము నొంద్వ పరేతభూమియిెై 
చెడ ికడు శ్ాంతమే్ధమునుఁ జ నిఱియుని మఖ్ంబుుఁ జూడు మే్ 
ర్పడ జలజాభ నేతమిులుఁ బావన మ్మై విలసరలుి  నచుాతా!  
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4-184-వచనము 
ఋషు ల్లటినిర . 

4-185-మతేతభ వికీీడతిము 
అనఘా! మాధవ! నీవు మావల న  కరాెర్ంభివ ై యుండియున్ 
విను తతకర్ె ఫలంబు నొంద; వితర్ుల్ విశింబునన్ భూతిక ై 
యనయంబున్ భజియించు నింద్వర్ గర్ం బర థన్ నినుం జేర్ుఁ గ ై 
కొన; వే మందుము నీ చర తమిునకున్ గోవింద! పద్యెదరా!  

4-186-వచనము 
సరదుధ  ల్లటినిర . 

4-187-చంపకమాల 

హ్ర ! భవ దుఃఖ్ భీషణ దవానల దగధతృష్ార్త మనెనో 
ద్విర్దము శ్లభితంబును బవితమిు న ైన భవతకథా సుధ్ా 
సర  దవగాహ్నంబునను సంసృతి తాపము వాసర కీమెఱం 
ద్వర్ుగదు బహి్ెముం గనిన ధ్ీర్ుని భంగ ుఁ బయోర్ుహ్ో దరా!  

4-188-వచనము 
యజమాని యగు పసిూతి యిటినియిె. 

4-189-చంపకమాల 

కర్ చర్ణాద్వకాంగములు గల్్లయు మసతము లేని మొండెముం 
బర్ువడి నొపపకుని గతిుఁ బంకజలోచన! నీవు లేని య 
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ధిర్ము పయిాజులం గల్లగ  తదాయు నొపపక యుని ద్ీ యెిడన్ 
హ్ర ! యిట  నీదు రాక శుభ మయిెా ర్మాధ్వప! మముెుఁ గావవే.  

4-190-వచనము 
లోకపాలకు ల్లటినిర . 

4-191-సీస పదాము 
ద్ేవాద్వద్ేవ! యిా దృశార్ూపంబగు; 
 సుమహిత విశింబుుఁ జూచు పతిా 
గాతెభూతుండ వ ై నటిట  నీవు నసత్ర; 
 కాశ ర్ూపంబుల ై గలుగు మామ 
కేంద్వయింబులచేత నీశిర్! నీ మాయ; 
 నొంద్వంచి పంచభూతోపలక్ి 
తంబగు ద్ేహి విధంబునుఁ గానంగుఁ; 
 బడుదువు గాని యేిర్పడిన శుదధ  

4-191.1-తటేగతీి 

సతతవగుణ యుకతమ్మైన భాసితసవర్ూప 
ధర్ుుఁడవ ై కానుఁబడవుగా? పర్మపుర్ుష!  
యవాయానంద! గోవింద! యట ి  గాక 
యెినయ మా జీవనము ల్లంక నేమి కలవు?  

4-192-వచనము 
యోగీశిర్ు ల్లటినిర . 
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4-193-సీస పదాము 
విశ్ాితె! నీ యందు వేఱుగా జీవులుఁ; 
 గనుఁ డెవిుఁ; డట  వానికంటెుఁ బిియుుఁడు 
నీకు లేుఁ; డయినను నిఖిల విశ్లిదావ; 
 సరథతి విలయంబుల కతన ద్ెైవ 
సంగతి నిర ాని సతాత వద్వ గుణవిశి; 
 ష్ాట తీెయ మాయచే నజ భవాద్వ 
వివిధ భేదము లగందుదువు సిసిర్ూపంబు; 
 నం దుండుదువు; వినిహ్త విమోహి 

4-193.1-తటేగతీి 

వగుచు నుందువు గద; ని నిననాభకిత 
భృతాభావంబుుఁ ద్ాల్లు సంప్ీితిుఁ గ్లుు 
మముె ర్క్ింపవే; కృపామయ! ర్మే్శ!  
పుండరీకాక్ష! సంతతభువనర్క్ష!  

4-194-వచనము 
శబాబహి్ె యిటినియిె. 

4-195-చంపకమాల 

హ్ర ! భవద్ీయ తతతవము సమంచితభకిత న ఱుంగ నేను నా 
సర్సరజ సంభవాదులును జాలము; సతతవగుణాశయీుండవున్ 
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బర్ుుఁడవు నిర్ు్ ణుండవును బహి్ెమున ై తగు నీకు న పుా  నిం 
దఱముుఁ జతుర ిధ్ార్థ ఫలద్ాయక! మొొక కద మాదర ంపవే.  

4-196-వచనము 
అగ ిద్ేవుం డిటినియిె. 

4-197-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్వర్క్ా చర్ణుండ వ ై న గడు ద్;ీ వయాగ ిహ్ో తాిద్వ పం 
చవిధంబున్ మఱి మంతపించక సుసృషటంబెై తగంబొ లుు నా 
హ్వర్ూపం బగు నీకు మొొక కదను; నీ యాజఞన్ భువిన్ హ్వాముల్ 
సవనవాితములన్ వహింతు హ్ర ! యుషెతేతజముం బూనుచున్.  

4-198-వచనము 
ద్ేవత ల్లటినిర . 

4-199-మతేతభ వికీీడతిము 
మును కలాపంతమునందుుఁ గుక్ి నఖిలంబున్ ద్ాుఁచి యేికాకివ ై 
జనలోకోపర  లోకవాసులును యుషెతతతత వమార్్ంబు చిం 
తనముం జేయుఁ బయోధ్వయందు నహిరాటతలపంబునం బవిళిం 
చిన నీ ర్ూపము నేుఁడు చూప్రతివి లక్మెనాథ! ద్ేవోతతమా!  

4-200-వచనము 
గంధర్ుి ల్లటినిర . 

4-201-మతేతభ వికీీడతిము 
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హ్ర్ పంకేజభ వామరాదులు మరీచాాద్వపజిానాథు లో 
యర్వింద్ాక్ష! ర్మాహ్ృదీ్శ! భవద్ీయాంశ్ాంశ సంభూతుల ై 
పర్ుఁగం ద్ావకల్మలయిెై న గడు నీ బహిాెండమున్; ద్ేవ! యిా 
శిర్! నీ కే మతిభకిత మొొక కదము ద్ేవా! శ్రశీ! ర్క్ింపుమా.  

4-202-వచనము 
విద్ాాధర్ు ల్లటినిర . 

4-203-సీస పదాము 
నళినాక్ష! విను; భవనాెయా వశంబున; 
 ద్ేహ్ంబుుఁ ద్ాల్లు తద్ేాహ్మందు 
నాతె నహ్మె మే్తాభిమానమును బొ ంద్వ; 
 పుత ిజాయా గృహ్ క్ేత ిబంధు 
ధన పశు ముఖ్ వసుత తతుల సంయోగ వి; 
 యోగ దుఃఖ్ంబుల నొందుచుండు 
ధృతి విహమనుుఁడు నసద్విషయాతిలాలసుుఁ; 
 డతి దుషటమతియు న ై నటిటవాుఁడు 

4-203.1-తటేగతీి 

దవిల్ల భవద్ీయ గుణ సతకథా విలోలుుఁ 
డయిెానేనియు నాతతమోహ్ంబు వలనుఁ 
బాసర వర తంచు విజాఞ నపర్త గల్లగ  
చిర్దయాకార్! యింద్వరాచితతచోర్!  
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4-204-వచనము 
బాిహ్ెణజనంబు ల్లటినిర  "ద్ేవా! యిా కతీువును, హ్వాంబును, 
నగ ియు, మంతంిబులును, సమిదారాాపాతంిబులును, సదసుాలును, 
ఋతిికుకలును, దంపతులును, ద్ేవతలును, నగ ిహ్ో తంిబులును, 
సిధయు, సో మంబును, నాజాంబును, బశువును నీవ; నీవు ద్ొ లి్ల 
వేదమయ సూకరాకార్ంబు ధర యించి దంష్ాట ర దండంబున వార్ణేందంిబు 
నళినంబు ధర యించు చందంబున ర్సాతలగత యైెిన భూమి న తితతివి; 
అటిట  యోగ జనసుత తుాండవును, యజఞకతీుర్ూపకుండవును న ైన నీవు 
పర భషిటకర్ుెలమ్మై యాకాంక్ించు మాకుం బసినుిండ వగుము; 
భవద్ీయ నామకీర్తనంబుల సకల యజఞ విఘింబులు నాశంబునొందు; 
నటిట  నీకు నమసకర ంతుము." 

4-205-కంద పదాము 
అని తనుి సకల జనములు 
వినుతించిన హ్ర  భవుండు విఘిము గావిం 
చిన యా దక్షుని యజఞము 
ఘనముగుఁ జ లి్లంచెుఁ గ్ఱుఁత గాకుండంగన్.  

4-206-కంద పదాము 
సకలాతుెుఁడు ద్ా నగుటను 
సకల హ్విరోాకత యయుా జలజాక్షుండుం 
బకిటసిభాగమున న 
యాకళ్ంకుుఁడు తృప్రత ుఁ బొ ంద్వ యన  దక్షునితోన్.  
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4-207-వచనము 
“అనఘా! యిేనును బహి్ెయు శివుండు నీ జగంబులకుుఁ 
గార్ణభూతులము; అందు నీశిర్ుుఁడును, నుపదషిటయు 
సియంపకిాశుండు న ైన నేను గుణమయం బయిన యాతీెయ 
మాయం బవిేశించి జనన వృద్వధ  విలయంబులకు హేతుభూతంబు లగు 
తతతతిియోచితంబు లయిన బహి్ెర్ుద్ాిద్వ నామధ్ేయంబుల 
నొందుచుండు; దటిట  యద్వితీయ బహి్ెర్ూపకుండ న ైన నా యందు నజ 
భవాదులను భూతగణంబులను మూఢుం డగువాడు వేఱుగాుఁ జూచు; 
మనుజుండు శరీర్ంబునకుుఁ గర్చర్ణాదులు వేఱుగాుఁ దలంపని 
చందంబున మదాకుత ం డగువాుఁడు నా యందు భూతజాలంబు 
భినింబుగాుఁ దలంపుఁడు; కావున మా మువుిర్ న విండు వేఱు 
చేయకుండు వాుఁడు కృతార్ుథ ండు" అని యానతిచిున దక్షుండును. 

4-208-కంద పదాము 
విని విషుణ  దే్వతాకం 
బనుఁగాుఁ ద్వకిపాలకల్లత మగు నా యాగం 
బునుఁ దగ నవిిషుణ ని పద 
వనజంబులు పూజ చేసర వార్ని భకితన్.  

4-209-వచనము 
మఱియును. 

4-210-సీస పదాము 
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అంగపధి్ానక యాగంబులను జేసర; 
 యమర్ుల ర్ుదుిని నర థుఁ బూజ 
చేసర విశిషేటషట శిషటభాగమున ను; 
 దవసాన కర్ెంబుుఁ దవిల్ల తీర ు 
తాను ఋతితవకుకలుుఁ దగ సో మపులుఁ గూడి; 
 యవభృథ సాినంబు లాచర ంచి 
కడుఁక నవాపత  సకల ఫలకాముుఁడెై; 
 తనర్ు దక్షునిుఁ జూచి ధర్ెబుద్వధ 

4-210.1-తటేగతీి 

గల్లగ  సుఖ్వృతిత  జీవింతుుఁగాక యనుచుుఁ 
బల్లకి ద్వవిజులు మునులును బాిహ్ెణులును 
జనిర  నిజమంద్వర్ముల; కా జలజనయన 
భవులు వేంచేసర రాతీెయ భవనములకు.  

4-211-వచనము 
అంత ద్ాక్ాయణి యయిన సతీద్ేవి పూర్ికళేబర్ంబు విడిచి 
హిమవంతునకు మే్నక యందు జనియించి విలయకాలంబునం 
బసిుపతం బయిన శకిత సృషరటకాలంబున నీశిర్ునిుఁ బొ ందు చందంబునుఁ 
బూర్ిదయితుండగు ర్ుదుిని వర ంచె నని దక్ాధిర్ ధింసకుం డగు 
ర్ుదుిని చర తంిబు బృహ్సపతి శిషుాండెైన యుదధవునకు న ఱింగ ంచె; 
అతండు నాకుం జ ప్ెప; నేను నీకుం జ ప్రపతి;" అని మ్మైతేియుండు 
వ ండియు విదుర్ున కిటినియిె. 
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4-212-కంద పదాము 
ఈ యాఖ్ాానముుఁ జద్వవిన 
ధ్ీయుతులకు వినినయటిట ధ్ీర్ుల క ైశి 
రాాయుః కీర్ుత లు గలుగును;  
బాయును దుర తములు; ద్ొలుఁగు భవబంధంబుల్.  

4-213-వచనము 
అని వ ండియు నిటినియిె. 

4-214-కంద పదాము 
విను సనకాదులు నార్దుుఁ 
డును హ్ంసుుఁడు నర్ుణియు ఋభుుఁడు యతియుుఁ గమలా 
సనజులు న ైషరటకు లనికే 
తను లగుటన్ సాగవయిెాుఁ దదింశంబుల్.  

4-215-వచనము 
మఱియు నధర్ుెనకు ‘మృష’ యను భార్ా యందు ‘దంభుండు’ను, 
‘మాయ’ యను నంగనయుం బుటిటర ; అధర్ె సంతానం బగుట 
వార ర్ువుర్ును మిథునం బైెర ; వార ని సంతాన హమనుండగు నిర్ృతి 
గ ైకొనియి;ె వార్లకు ‘లోభుండును’ ‘నికృతి’ యను సతియునుం గల్లగ  
మిథునం బెైర ; ఆ మిథునంబునకుుఁ ’గోీధుండు’ ‘హింస’ యను 
నంగనయుం బుటిట  మిథునం బైెర ; ఆ మిథునంబునకుుఁ ’గల్ల’యు 
‘దుర్ుకిత’ యను నతివయుం జనిెంచి ద్ాంపతాంబు గయికొనిర ; ఆ 
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దంపతులకు ‘భయ’ ‘మృతుావు’ లను మిథునంబు గల్లగ ; ద్ాని వలన 
‘యాతన’యు ‘నిర్యంబు’ను బుటిటర ; వీర్లు సంసార్ హేతువగు నధర్ె 
తర్ుశ్ాఖ్ లయి న గడిర ; వీని శే్యీసాకముండగు జనుం డమషణాెతంిబు 
ననువర తంపం జనదు; ఇవిిధంబునం బతిిసర్్ంబును సంగహీ్ంబున 
వినిప్రంచితి; ఇపుపణాకథ న విండేని ముమాెఱు వినిన నతండు 
ముమాెటికి నిష్ాపపుం డగును;" అని చెప్రప; మఱియు నిటినియిె. 

4-10-ధృవోపాఖ్ాానము 

4-216-కంద పదాము 
విను నిఖిలభువన పర పా 
లనమునక ై చందధిర్కళా కల్లతుండె ై
వనజజునకు సాియంభువ 
మను వపు డుదయించెుఁ గీర తమంతుం డగుచున్.  

4-217-తేటగతీి 

ర్ూఢి నమెనునకు శతర్ూపవలన 
భూనుతు లగు ప్రియవతిోతాత నపాదు 
లనుఁగ నిదాఱు పుతుిల ై ర్ందులోనుఁ 
భవా చార తుిుఁ డుతాత నపాదునకును.  

4-218-కంద పదాము 
వినుము సునీతియు సుర్ుచియు 
నను భార్ాలు గలర్ు; వార  యందును ధుివునిం 
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గనిన సునీతియు నప్రియ 
యును, సుర్ుచియుుఁ బిియయు నగుచు నునిటిట  యెిడన్.  

4-219-సీస పదాము 
ఒకనాుఁడు సుఖ్ల్మల నుతాత నపాదుండు; 
 న ఱిుఁ బిియురాల ైన సుర్ుచి గని 
కొడుకు నుతతముుఁ దన తొడలప్ెై నిడుకొని; 
 యుపలాలనము చేయుచుని వేళ్ 
నర థుఁ దద్ారోహ్ణాప్ేక్ితుం డెైన; 
 ధుివునిుఁ గనుంగ్ని తివక నాద 
ర ంపకుండుటకు గర ించి యా సుర్ుచియు; 
 సవతి బిడాండెైన ధుివునిుఁ జూచి 

4-219.1-తటేగతీి 

తండి ితొడ న కుక వేడుక దగ ల నేనిుఁ 
బూని నా గర్ామున నాుఁడె పుటట కనా 
గర్ామునుఁ బుటిట కోర నుఁ గలద్ె నేుఁడు 
జనకు తొడ న కుక భాగాంబు సవతి కొడుక!  

4-220-కంద పదాము 
అద్వగాన నీ వధ్యక్షజు 
పదపదెము లాశయీింపు; పాయక హ్ర  నా 
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యుదర్మునుఁ బుటటుఁ జేయును,  
వదలక యటియిన ముదము వఱల డి నీకున్.  

4-221-కంద పదాము 
అని యిా రీతి నసహ్ావ 
చనములు ప్రనతలి్ల యపుడు జనకుుఁడు వినగాుఁ 
దను నాడిన దురాాష్ా 
ఘనశర్ములు మనము నాుఁటి కాఱియప్ెటటన్.  

4-222-కంద పదాము 
తను నట ి ప్ేక్ష చేసరన 
జనకునికడుఁ బాసర దుఃఖ్ జలనిధ్వలోనన్ 
మునుుఁగుచును దండతాడిత 
ఘనభుజగముుఁబో ల  రోషకల్లతుం డగుచున్,  

4-223-కంద పదాము 
ఘన రోదనంబు చేయుచుుఁ 
గనుుఁగవలను శ్లకభాషప కణములు ద్ొర్ుఁగన్ 
జనని కడ కేగుటయు నిజ 
తనయునిుఁ గని యా సునీతి దదాయుుఁ బేమిన్.  

4-224-వచనము 
తొడలప్ెై నిడుకొని. 
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4-225-కంద పదాము 
కర్ మనుర్కితని మోము ని 
విర  తదిృతాత ంత మ్మలి వ లుఁదులు నంతః 
పుర్వాసులుుఁ జ ప్రపన విని 
పఱపుగ నిటూట ర్ుప ల సుఁగ భాష్ాపకుల యిెై.  

4-226-తేటగతీి 

సవతి యాడిన మాటలు సార ుఁ దలుఁచి 
కొనుచుుఁ బేర ున దుఃఖ్ాగ ిుఁ గుందుచుండెుఁ 
ద్ావపావక శిఖ్లచేుఁ దగ ల్ల కాంతి 
వితతిుఁ గంద్వన మాధవీలతికబో ల .  

4-227-వచనము 
అంత నా సునీతి బాలునిం జూచి "తండమ!ి దుఃఖింపకు" మని యిటినియిె. 

4-228-కంద పదాము 
అనఘా! యిా దుఃఖ్మునకుుఁ 
బనిలే దనుాలకు స లయ బలవంతంబెై 
తన పూర్ి జనె దుషకృత 
ఘనకర్ెము వ ంటనంటుఁగా న విలనన్.  

4-229-వచనము 
కావున. 
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4-230-కంద పదాము 
ప్ెనిమిటి చేతను బెండాి  
మని కాదు నికృషటద్ాసర యనియును బిలువం 
గను జాలని దుర్ాగురా 
లనుఁగల నా కుక్ి నుదయ మంద్వన కతనన్.  

4-231-కంద పదాము 
నిను నాడిన యా సుర్ుచి వ 
చనములు సతాంబు లగును; సర్ిశర్ణుాం 
డనుఁగల హ్ర చర్ణంబులు 
గను జనకుని యంక మ్మకకుఁగాుఁ దలుఁతేనిన్.  

4-232-వచనము 
కావునం బినతలి్ల యైెిన యా సుర్ుచి యాద్ేశంబున నధ్యక్షజు 
నాశయీింపుము" అని వ ండియు నిటినియిె. 

4-233-సీస పదాము 
పర కింప నీ విశిపర పాలనమునక ై; 
 యర థ గుణవాకుత ుఁ డెైనయటిట 
నారాయణుని పాదనళినముల్ సేవించి; 
 తగ బహి్ె బహి్ెపదంబు నొంద్ె;  
ఘనుుఁడు మీ తాత యా మనువు సరాింతర్; 
 యామితి మగు నేకమ్మైన దృషరట ుఁ 
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జేసర యాగముల యజించి తా భరమ సు; 
 ఖ్ములను ద్వవాసుఖ్ముల మోక్ష 

4-233.1-తటేగతీి 

సుఖ్ములను బొ ంద్ె నటిట  యచుాతునిుఁ బర్ుని 
వితత యోగీంద ినికర్ గవేషామాణ 
చర్ణ సర్సరజ యుగళ్ళ శశిత్రకాశు 
భకతవతసలు విశిసంపాదుా హ్ర ని.  

4-234-వచనము 
మఱియును. 

4-235-కంద పదాము 
కర్తల గృహమత ల్మలాం 
బుర్ుహ్ యగుచుుఁ బదెగర్ాముఖ్ గీరాిణుల్ 
పర కింపం గల లక్మె 
తర్ుణీమణిచేత వ దకుఁ దగు పర్మే్శున్.  

4-11-ధృవుండు తపంబు చయేుట 

4-236-వచనము 
నిజధర్ెపర శ్లభితంబెైన యేికాగచీితతంబున నిల్లప్ర సేవింపుము; 
అమెహాతుెని కంటె నీ దుఃఖ్ం బపనయించువాుఁ డనుాం డొకకర్ుండు 
గలండ?ే" యని పల్లకినుఁ బర్మార్థ పాిప్రత  హేతుకంబుల ైన 
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తలి్లవాకాంబులు విని తనుిుఁ ద్ాన నియమించుకొని పుర్ంబు వ డల్ల 
చను నవసర్ంబున నార్దుండు తదిృతాత ంతంబెఱింగ , యచుటికిం 
జనుద్ెంచి, యతని చికీర ితంబు ద్ెల్లసర, పాపనాశకర్ం బెైన తన 
కర్తలంబు నా ధుివుని శిర్ంబునం బెటిట  "మానభంగంబునకు సహింపని 
క్షతిియుల పభిావం బదుాతంబు గద్ా? బాలకుం డయుాుఁ బినతలి్ల 
యాడిన దుర్ు కుత లు చితతంబునం బెటిట  చనుచునివాుఁ" డని మనంబున 
నాశుర్ాంబు నొంద్వ “యో బాలక! సకల సంపతసమృదధం బగు 
మంద్వర్ంబు ద్ెగడి యొంటి న ందు నేగ దవు? సిజన కృతం బగు 
నవమానంబుచే నిను సంతపుత ంగాుఁ దలంచెద” ననిన ధుివుం డిటినియిె; 
"సపతీిమాతృ వాగ షుక్షతం బగు వణింబు భగవద్ాధ యనయోగ 
ర్సాయనంబున మాప్ర కొందు" ననిన విని ధుివునికి నార్దుం 
డిటినియిె. 

4-237-కంద పదాము 
విను పుతకి! బాలుుఁడవ ై 
యనయంబును గీడీలందు నాసకతమనం 
బునుఁ ద్వర గ డు నికాకలం 
బున నీ కవమానమానములు లే వ ందున్.  

4-238-తేటగతీి 

కాన మనమునుఁ దద్వివేకంబు నీకుుఁ 
గల్లగ నేనియు సంతోషకల్లతు లయిన 
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పుర్ుషు లాతీెయకర్ె విసుుర్ణుఁ జేసర 
వితత సుఖ్దుఃఖ్ము లనుభవింతు ర పుడు.  

4-239-వచనము 
కావున వివేకంబు గల పుర్ుషుండు దనకుం బాిపతంబు లగు సుఖ్ 
దుఃఖ్ంబులు ద్ెైవవశంబులుగాుఁ దలంచి తావనాెతంిబునం బర తుషుట ం 
డగు; నీవును దలి్ల చెప్రపన యోగమార్్ పకిార్ంబున 
సరేిశిరానుగహీ్ంబుుఁ బొ ంద్ెద నంటివేని. 

4-240-సీస పదాము 
అనఘాతె! యోగీందుి లనయంబు ధర్ుఁ బెకుక; 
 జనెంబులందు నిససంగమ్మైన 
మతినిుఁ బయిోగ సమాధ్వనిషఠ లుఁ జేసర; 
 యిెనైను ద్ెల్లయ లే ర్తని మార్్;  
మద్వ గాన నతుఁడు దురారాధుాుఁ డగు నీకు; 
 నుడుగుము నిషులోద్య ాగ మిపుడు 
గాక నిశ్ేరేయస కాముుఁడ వగుద్ేనిుఁ; 
 దండి!ి వర తంచు తతాకలమందుుఁ 

4-240.1-తటేగతీి 

బూని సుఖ్దుఃఖ్ములు ర ంటిలోన న ద్వా 
ద్ెైవవశమునుఁ జేకుఱు ద్ానుఁ జేసర 
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డెందమునుఁ జాల సంతుషరట  నొందువాుఁడు 
విమలవిజాఞ ని యన భువి వ లయుచుండు.  

4-241-వచనము 
మఱియు గుణాఢుాం డగువానిం జూచి సంతోషరంచుచు నాభాసుం డగు 
వానిం జూచి కర్ుణించుచు సమానుని యెిడ మ్మైతిి సలుపుచు వర తంచు 
చునివాుఁడు తాపతయిాద్వకంబులం ద్ొఱంగు" నని నార్దుండు పల్లకిన 
విని ధుివుం డిటినియిె; “అనఘా యిా శమంబు సుఖ్దుఃఖ్ హ్తాతుె 
లగు పుర్ుషులకు దుర్్మం బని కృపాయతుత ండవ ైన నీ చేత వినంబడె; 
అటియినం బర్భయంకర్ం బగు క్ాతత ర ధర్ెంబు నొంద్వన 
యవినీతుండనగు నేను సుర్ుచి దుర్ుకుత లను బాణంబుల వలన 
వినిర ానిహ్ృదయుండ నగుట మద్ీయచితతంబున శ్ాంతి నిలువదు; 
కావునం ద్వభిువనోతకృషటంబు నననాాధ్వషరఠ తంబు నగు పదంబును బొ ంద 
నిశుయించిన నాకు సాధుమార్్ంబు న ఱింగ ంపుము; నీవు భగవంతుం 
డగు నజుని యూర్ువు వలన జనించి వీణావాదన కుశలుండవ ై 
జగద్వధతార్థంబు సూర్ుాండునుం బో ల  వర తంతువు;" అనిన విని. 

4-242-కంద పదాము 
నార్దుుఁ డిటిను ననఘ! కు 
మార్క! విను నినుి మోక్షమార్్ంబునకున్ 
బేరిేచినవాుఁ డిపుపడు 
ధ్ీర్జనోతతముుఁడు వాసుద్ేవుం డగుటన్.  
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4-243-వచనము 
నీవు నమెహాతుెని నజసధి్ాాన పవిణ చితుత ండవ ై భజియింపుము. 

4-244-కంద పదాము 
పుర్ుషుుఁడు దవిల్ల చతుర ిధ 
పుర్ుష్ార్థశ్ేయీ మాతెుఁ బొ ంద్ెద ననినన్ 
ధర్ుఁ దతా్ాప్రత క ిహేతువు 
హ్ర పదయుగళ్ంబు దకక ననాము గలద్ే?  

4-245-వచనము 
కావున. 

4-246-కంద పదాము 
వర్ యమునానద్వతటమునుఁ 
హ్ర  సానిిధాంబు శుచియు నతిపుణామున ై 
పర్ుఁగ న మధువనమునకును 
సర్సగుణా! చనుము మే్లు సమకుఱు నచటన్.  

4-247-కంద పదాము 
ఆ యమునా తటినీ శుభ 
తోయములం గుీంకి నిషఠ తో నచుట నా 
రాయణునకును నమసకృతు 
లాయతమతిుఁ జేసర చేయు యమనియమములన్.  
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4-248-వచనము 
మఱియు బాలుండ వగుటం జేసర వేద్ాధాయనా దుాచిత కరాెనర్ుి ండ 
వయుా నుచితంబులగు కుశ్ాజినంబులం జేసర సిసరత క 
పమిుఖ్ాసనంబులం గల్లపంచుకొని తిివృతా్ాణాయామంబులచేతం 
బాిణేంద్వయి మనోమలంబులను చాంచలా ద్యషంబులుఁ బితాాహ్ర ంచి 
సరథర్ం బయిన చితతంబున. 

4-249-సీస పదాము 
ఆశితీ సత్రసాద్ాభి ముఖ్ుండును; 
 సరిగధపసినాిననేక్షణుండు 
సుర్ుచిర్ నాసుండు సుభూియుగుండును; 
 సుకపో ల తలుుఁడును సుందర్ుండు 
హ్ర నీల సంశ్లభితాంగుండుుఁ దర్ుణుండు; 
 నర్ుణావలోక నోష్ాఠ ధర్ుండుుఁ 
గర్ుణాసముదుిండుుఁ బుర్ుష్ార్థ నిధ్వయును; 
 బణితాశయీుండు శ్లభనకర్ుండు 

4-249.1-తటేగతీి 

లల్లత శ్రవీతసలక్షణ లక్ితుండు 
సర్ిలోక శర్ణుాండు సర్ిసాక్ి 
పుర్ుష లక్షణ యుకుత ండుుఁ బుణాశ్ాల్ల 
యసరత మే్ఘనిభశ్ాాముుఁ డవాయుండు.  



733 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

4-250-వచనము 
మఱియును. 

4-251-సీస పదాము 
హార్ కిరీట కయేూర్ కంకణ ఘన; 
 భూషణుం డాశితీ పో షణుండు 
లాల్లత కాంచీకలాప శ్లభిత కట;ి 
 మండలుం డంచిత కుండలుండు 
మహ్నీయ క్సుత భమణి ఘృణిచార్ు గ ైు; 
 వేయకుం డానంద ద్ాయకుండు 
సలల్లత ఘన శంఖ్ చక ీగద్ా పదె; 
 హ్సుత ండు భువన పశిసుత ుఁ డజుుఁడు 

4-251.1-తటేగతీి 

కమ ొసౌర్భ వనమాల్లకా ధర్ుండు 
హ్తవిమోహ్ుండు నవాప్ీతాంబర్ుండు 
లల్లత కాంచన నూపురాలంకృతుండు 
నిర్తిశయసదు్ ణుుఁడు దర్శనీయతముుఁడు.  

4-252-కంద పదాము 
సర్సమనోలోచన ము 
తకర్ుుఁడును హ్ృతపదె కర ణకా నివసరత వి 
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సుుర్ దుర్ునఖ్ మణిశ్లభిత 
చర్ణ సరోజాతుుఁ డతుల శ్ాంతుుఁడు ఘనుుఁడున్.  

4-253-వచనము 
అయిన పుర్ుష్ో తతముుఁ బూజించుచు హ్ృదయగతుండును, సాను 
రాగవిలోకనుండును, వర్దశ్ేషీుఠ ండును నగు నారాయణు 
నేకాగచీితతంబునం ధ్ాానంబు చేయుచు బర్మ నివృతిత  మార్్ంబున 
ధ్ాాతుండెైన పుర్ుష్ో తతముని ద్వవామంగళ్సిర్ూపంబు చితతంబునం 
దగ ల్లన మర్ల మగుడ నేర్దు; అద్వయునుం గాక, యిే మంతంిబేని సపత  
వాసర్ంబులు పఠ యించిన ఖ్ేచర్ులం గనుంగ్ను సామర్థయంబు గలుగు; 
అటిట  పణివయుకతం బగు ద్ాిదశ్ాక్షర్ కల్లతంబును ద్ేశకాల విభాగ వేద్వ 
బుధ్ానుషరఠ తంబును నయిన ‘ఓం నమో భగవతే వాసుద్ేవాయ’ యన డి 
వాసుద్ేవ మంతంిబునం జేసర. 

4-254-సీస పదాము 
దూరాింకుర్ంబుల దూరాింకుర్శ్ాాము; 
 జలజంబులను జార్ుజలజనయనుుఁ 
దులసీ దళ్ంబులుఁ దులసరకా ద్ాముని; 
 మాలాంబులను సున ైర్ెలా చర తుుఁ 
బతంిబులను బక్ిపతుినిుఁ గడు వనా; 
 మూలంబులను నాద్వ మూలఘనుని 
నంచిత భూరా్తిగాద్వ నిర ెత వివి; 
 ద్ాంబర్ంబులను ప్తీాంబర్ధర్ుుఁ 
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4-254.1-తటేగతీి 

దనర్ు భకితని మృచిేలాద్ార్ు ర్చిత 
ర్ూపముల యందుుఁ గాని నిర్ూఢమ్మైన 
సల్లలముల యందుుఁ గాని సుసథలము లందుుఁ 
గాని పూజింపవలయు నకకమలనాభు.  

4-255-కంద పదాము 
ధృత చితుత ుఁడు శ్ాంతుండు ని 
యత పర భాషణుుఁడు సుమహితాచార్ుుఁడు వ 
ర ణత హ్ర మంగళ్ గుణుుఁడును 
మితవనాాశనుుఁడు నగుచు మ్మలుఁగుఁగ వలయున్.  

4-256-వచనము 
ఉతతమశ్లి కుండగు పుండరీకాక్షుండు నిజమాయా సేిచాేవతార్ 
చర తంబుల చేత నంచింతాముగా న ద్వాచేయు నద్వా  హ్ృదయగతంబుగా 
ధ్ాానంబు చేయం దగు; మఱియుుఁ గార్ాబుద్వధం జేసర చేయంబడు 
పూజావిశ్ేషంబులు వాసుద్ేవమంతంిబున సరేిశిర్ునికి సమర పంప 
వలయు; ఇట ి  మనోవాకాకయ కర్ెంబులచేత మనోగతం బగునట ి గా 
భకిత యుకతంబు లయిన పూజల చేతుఁ బూజింపం బడి, సరేిశిర్ుండు 
మాయాభిభూతులు గాక సేవించు పుర్ుషులకు ధరాెద్వ 
పుర్ుష్ార్థంబులలో ననభిమతార్థంబు నిచుు; విర్కుత ం డగువాుఁడు 
నిర్ంతర్ భావం బయిన భకితయోగంబునం జేసర మోక్షంబుకొఱకు 
భజియించు" నని చెప్రపన విని ధుివుండు నార్దునకుం బదిక్ిణ 
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పూర్ికంబుగా నమసకర ంచి మహ్ర ి జనసేవాంబెై సకలసరదుా ల 
నొసంగుచు భగవతాపద సరోజాలంకృతం బయిన మధువనంబునకుం 
జనియిె; అంత. 

4-257-తేటగతీి 

పదెభవ సూనుుఁ డుతాత నపాదు కడకు 
నర గ  యా రాజుచే వివిధ్ార్ునముల 
నంద్వ సంప్ీితుుఁడెై యునితాసనమున 
న లమిుఁ గూర్ుుండి యాతని వలను చూచి.  

4-258-వచనము 
ఇటినియిె. 

4-259-కంద పదాము 
" భూనాయక! నీ విపుడా 
మాి నాసుాుఁడ వగుచుుఁజాల మద్వలోుఁ జింతం 
బూనుట కేమి కతం? బన 
నా నార్దుతోడ నాతుఁ డనియిెన్ మర్లన్.  

4-260-కంద పదాము 
మునివర్! వివేకశ్ాల్లయు 
ననఘుుఁడు న ైద్ేండి బాలుుఁ డసెతి్ాయ నం 
దనుుఁ డదయుుఁడ నగు నాచే 
తను బర భవ మొంద్వ చనియిెుఁ దలి్లయుఁ ద్ానున్.  
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4-261-మతేతభ వికీీడతిము 
చని యుగాీటవిుఁ జొచిు యచేటుఁ బర శ్ాీంతుండు క్షుతీపడితుం  
డును నామాి న ముఖ్ాంబుజుండు ననఘుండున్ బాలకుం డెైన మ 
తతనయున్ ఘోర్ వృ కాహి భలి ముఖ్ సతతవశ్ేణీి నిర ాంచెనో  
యని దుఃఖించెద నాదు చితతమున నార్ాసుత తా! యిటలి టకున్.  

4-262-తేటగతీి 

అటిట యుతతమబాలు నా యంకప్ీఠ 
మందుుఁ గూర్ుుండనీక నిరాకర ంచి 
యంగనాసకత చితుత ండ న ైనయటిట 
నాదు ద్ౌరాతెయ మిద్వ మునినాథచంద!ి" 

4-263-ఉతపలమాల 

నా విని నార్దుండు నర్నాథున కిటిను "నీ కుమార్ుుఁ డా 
ద్ేవకిరీట ర్తిర్ుచిద్ీప్రత పాదసరోజుుఁడెైన రా 
జీవదళాక్ష ర్క్ితుుఁ డశే్ష జగతపర కీర్తనీయ కీ 
రీతవిభవపశిసత  సుచర తుిుఁడు; వానికి దుఃఖ్ మే్టికిన్?  

4-264-ఉతపలమాల 

కావున నమెహాతుెుఁడు సుకర్ెము చేత సమసత  లోకపా 
లావళి కందరాని సముదంచిత నితాపదంబునం బభిు 
శ్ర ీవిలసరలిుఁ జ ందుుఁ దులసీదళ్ద్ాము భజించి; యా జగ 
తాపవనుుఁడెైన నీ సుతు పభిావ మ్మఱుంగవు నీవు భూవరా!  
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4-265-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

4-266-కంద పదాము 
నీ కీర తయు జగముల యం 
ద్ాకలపము నొందుఁజేయు నంచిత గుణర్ 
తాికర్ుుఁ డిట కేతెంచును 
శ్లకంిపకు మతనిుఁ గూర ు సుభగచర తాి!" 

4-267-కంద పదాము 
అని నార్దుండు పల్లకిన 
విని మనమున విశిసరంచి విభుుఁడును బిియ నం 
దనుుఁ జింతించుచు నాదర్ 
మునుఁ జూడం డయిెా రాజామును బూజాముగన్.  

4-268-వచనము 
అంత నకకడ నా ధుివుండు. 

4-269-కంద పదాము 
చని ముందటుఁ గనుుఁగ్న  మధు 
వనమును ముని దే్వ యోగ  వర ణత గుణ పా 
వనమును దుర్ావ జలద ప 
వనమును నిఖిల ైక పుణావర్భవనంబున్.  
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4-270-వచనము 
అట ి  గని డాయంజని యమునానద్వం గృతసాినుండెై నియతుండును, 
సమాహిత చితుత ండును న ై సరేిశిర్ుని ధ్ాానంబు చేయుచుం 
బతిితిిరాతాింతంబునుఁ గృత కప్రతథ  బదరీఫల పార్ణుం డగుచు ద్ేహ్ సరథతి 
ననుసర ంచి యిట ల నొకకమాసంబు హ్ర ం బూజించి, యంత నుండి 
యాఱేసర ద్వనంబుల కొకకపర  కృతజీర్ణ తృణ పరాణ హార్ుం డగుచు, ర ండవ 
మాసంబున విషుణ సమారాధనంబు చేసర, యంత నుండి నవరాతంిబుల 
కొకమా ఱుదకభక్షణంబు చేయుచు, మూుఁడవ మాసంబున మాధవు 
నర ుంచి, యంతనుండి ద్ాిదశ ద్వనంబుల కొకమాఱు వాయుభక్షణం 
డగుచు, జితశ్ాిసుండెై నాలవ మాసంబునం, బుండరీకాక్షుని 
భజియించి, యంతనుండి మనంబున నలయక నిర్ుచాేవసుండెై 
యిేకపదంబున నిల్లచి, పర్మాతెుఁ జింతించుచు, నచేతనంబెైన 
సాథ ణువుంబో ల  న ైదవ మాసంబును జర ప్ె; అంత. 

4-271-సీస పదాము 
సకల భూతేంద్వ ియాశయీ మగు హ్ృదయంబు; 
 నందు విషయములుఁ జ ందనీక 
మహ్ద్ాద్వ తతతవ సమాజముెలకును నా; 
 ధ్ార్ భూతమును బధి్ాన పూర్ు 
షేశిర్ుుఁ డెైనటిట శ్ాశిత బహి్ెంబుుఁ; 
 దనద్ెైన హ్ృదయ పదెమున నిల్లప్ర 
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హ్ర  ర్ూపమున కంటె ననాంబు న ఱుుఁగక; 
 చితత  మవిిభునందుుఁ జేర ుయుని 

4-271.1-తటేగతీి 

కతన ములోి కములు చాలుఁ గంపమొంద్ె;  
వ ండియును బేర ు యయార్ాకుండు ధర్ణి 
నొకకపాదంబు చేర ు నిలుునివేళ్ుఁ 
బేర ు యబాబలు నంగుషటప్ీడుఁ జేసర.  

4-272-తేటగతీి 

వసుమతీతల మర్థము వంగుఁ జొచెు 
భూర మద దుర ివార్ణ వార్ణేంద ి
మ్మడముఁ గుడి నొర్గుఁగ నడు గడుగునకును 
జలన మొందు ఉదసరథత కలము వోల .  

4-273-చంపకమాల 

అతుఁడు నననాదృషరటని జరాచర్ ద్ేహిశరీర్ ధ్ార్ణా 
సరథతి గల యిాశునందుుఁ దన జీవితమున్ ఘటియింపుఁ జేసర యేి 
కతుఁ గనుఁ దనిిరోధమునుఁ గ కైొని కంపము నొంద్ె నీశిర్ుం;  
డతుఁడు చల్లంప నిజాగము లనిియుుఁ జంచల మయిెా భూవరా!  

4-274-కంద పదాము 
ఆలోకభయంకర్ మగు 
నా లోకమహావిపదాశ్ాలోకనుల ై 
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నా లోకపాలు ర్ందఱు 
నా లోకశర్ణుాుఁ గాన నర గ ర  భీతిన్.  

4-275-వచనము 
అటిర గ  నారాయణు నుద్ేాశించి కృతపణిాముల ై కర్ంబులు ముకుళించి 
యిటినిర . 

4-276-చంపకమాల 

" హ్ర ! పర్మాతె! కేశవ! చరాచర్ భూతశరీర్ ధ్ార వ ై 
పర్ుఁగుదు వీవు; నిట ట లుగుఁ బాిణనిరోధ మ్మఱుంగ మ్మందు ముం 
ద్వర్వుగ ద్ేవద్ేవ! జగద్ీశిర్! సర్ిశర్ణా! నీ పద్ాం 
బుర్ుహ్ము లర థమ్మై శర్ణు బొ ంద్ెద మార త హ్ర ంచి కావవే!" 

4-277-వచనము 
అని దే్వతలు వినివించిన నీశిర్ుండు వార్ల కిటినియిె “ఉతాత నపాదుం 
డనువాని తనయుండు విశిర్ూపుండ నయిన నా యందుుఁ దన చితతం 
బెైకాంబు చేసర తపంబు గావించుచుండ, ద్ానంజేసర భవద్ీయ పాిణనిరోధం 
బయిెా; అటిట  దుర్తాయం బెైన తపంబు నివర తంపుఁ జేసెద: వ ఱవక మీమీ 
నివాసంబులకుం జనుం” డని యానతిచిున నా దే్వతలు 
నిర్ాయాతుెల ై యిాశిర్ునకుుఁ బణిామంబు లాచర ంచి 
తిివిషటపంబునకుం జనిర ; తదనంతర్ంబ. 

4-278-సీస పదాము 
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హ్ర  యిాశిర్ుండు విహ్ంగ కులేశిర్; 
 యానుుఁడెై నిజభృతుాుఁడెైన ధుివునిుఁ 
గనుుఁగ్ను వేుఁడుక జనియింప నా మధు; 
 వనమున కపుపడు చని ధుివుండు 
పర్ువడి యోగవిపాక తీవంిబెైన; 
 బుద్వాచే నిజమనోంబుర్ుహ్ ముకుళ్ 
మందుుఁ దటిత్రభాయత మూర త యటుఁ ద్వరో; 
 ధ్ానంబునను బొ ంద్వ తత్క్షణంబ 

4-278.1-తటేగతీి 

తన పురోభాగమందు నిల్లునను బూర్ి 
సమధ్వకజాఞ న నయన గోచర్ సమగీ 
మూర తుఁ గనుుఁగ్ని సంభమిమునను సమె 
ద్ాశీువులు రాలుఁ బులకీకృతాంగుుఁ డగుచు 

4-279-తేటగతీి 

నయనముల విభుమూర తుఁ బానంబు చేయు 
పగ ద్వుఁ దన ముఖ్మునను జుంబనము చేయు 
ల్మలుఁ దగ భుజములను నాల్లంగనంబు 
చేయుగతి దండవనిమసకృతు లగనర ు.  

4-280-వచనము 
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ఇట ి  దండపణిామంబు లాచర ంచి కృతాంజల్ల యైెి సోత తంిబు చేయ 
నిశుయించియు సుత తికియీాకర్ణ సమర్ుథ ండుుఁ గాక యుని 
ధుివునకును సమసత  భూతంబులకు నంతరాామి యైెిన యిాశిర్ుం 
డాతని తలంప్ెఱింగ  వేదమయం బయిన తన శంఖ్ంబు చేత నబాబలుని 
కపో లతలం బంటిన జీవేశిర్ నిర్ణయజుఞ ండును, భకితభావ నిషుఠ ండును 
నగు ధుివుండు నిఖిలలోక విఖ్ాాత కీర తగల యిాశిర్ుని 
భగవత్రతిపాద్వతంబు లగుచు వేద్ాతెకంబుల ైన తన వాకుకల నిటిని 
సుత తియించె “ద్ేవా! నిఖిలశకిత ధర్ుండవు నంతఃపవిిషుట ండవు న ైన నీవు 
ల్మనంబు ల ైన మద్ీయ వాకాంబులం బాిణేంద్వయింబులం గర్చర్ణ 
శవీణతి గాదులను జిచేకితచేుఁ గృపంజేసర జీవింపం జేసరన భగవంతుం 
డవును, బర్మపుర్ుషుండవును న ైన నీకు నమసకర ంతు; నీ 
వొకకర్ుండవయుా మహ్ద్ాదాంబెైన యిా యశ్ేష విశింబు మాయాఖ్ాం 
బయిన యా తీెయశకితచేతం గల్లపంచి యందుం బవిేశించి యింద్వయింబు 
లందు వసరంచుచుుఁ దతతద్ేావతార్ూపంబులచే నానా పకిార్ంబుల ద్ార్ువు 
లందుని వహిి చందంబునం బకిాశింతువు; అద్వయునుం గాక. 

4-281-చంపకమాల 

వర్మతి నార్తబాంధవ! భవదఝన బో ధసమే్తుుఁడెై భవ 
చేర్ణముుఁ బొ ంద్వ నటిట  విధ్వ సర్్ము సుపతజనుండు బో ధమం 
దర్యుఁగుఁ జూచురీతిుఁ గనునటిట  ముముక్షు శర్ణామ్మైన నీ 
చర్ణములం గృతజుఞ ుఁడగు సజానుుఁ డెట ి  దలంపకుండెడున్?  

4-282-సీస పదాము 
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మహితాతె! మఱి జనెమర్ణ పణిాశన; 
 హేతు భూతుండవు నిదధకలప 
తర్ువవు నగు నినుిుఁ దగన విరే నేమి; 
 పూని నీ మాయా విమోహితాతుె 
లగుచు ధరాెర్థ కామాదుల కొఱకుుఁ ద్ా; 
 మర ుంచుచును ద్వగిుణాభమ్మైన 
ద్ేహ్ో పభోగామ్మై ద్ీప్రంచు సుఖ్ముల; 
 న నయంగ మద్వలోన న ంతు; ర్టిట 

4-282.1-తటేగతీి 

విషయ సంబంధ జనామ్మై వ లయు సుఖ్ము 
వార కి నిర్యమందును వఱలు దే్వ!  
భూర  సంసార్ తాప నివార్ గుణ క 
థామృతాపూర్ణ! యిాశ! మాధవ! ముకుంద!  

4-283-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్వింద్యదర్! తావకీన చర్ణధ్ాానానురాగోలిస 
చేర తాకర్ణనజాత భూర సుఖ్ముల్ సాినందకబహి్ె మం 
దర్యన్ లేవుఁట; దండ భృదాట విమానాకీర్ుణ ల ై కూలు నా 
సుర్లోకసుథ లుఁ జ పపనేల? సుజనసోత మ్మైక చింతామణీ!  

4-284-చంపకమాల 
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హ్ర ! భజనీయ మార్్నియతాతెకుల ై భవద్ీయ మూర తప్ెై 
వఱల్లన భకితయుకుత  లగువార్ల సంగతిుఁ గల్ుఁజేయు స 
తుపర్ుష సుసంగతిన్ వాసనదుసతర్ సాగర్ మపయితితన్ 
సర్స భవతకథామృత ర్సంబున మతుత ుఁడన ై తర ంచెదన్.  

4-285-చంపకమాల 

నిర్తముుఁ ద్ావకీన భజనీయ పద్ాబా సుగంధలబిధ  న  
విర  మద్వ వొందుఁగాుఁ గలుగు, వార్లు తతి్ాయ మర్తయద్ేహ్ముం 
గర్ము తద్ీయ ద్ార్ సుత కామ సుహ్ృద్ృహ్ బంధు వర్్మున్ 
మఱతుర్ు విశితోముఖ్! ర్మాహ్ృదయిేశ! ముకుంద! మాధవా!  

4-286-సీస పదాము 
పర్మాతె! మర్తయ సుపర్ి తిర్ాఙ్ెృగ; 
 ద్వతిజ సరీసృప ద్విజగణాద్వ 
సంవాాపతమును సదసద్విశ్ేషంబును; 
 గ కైొని మహ్ద్ాద్వ కార్ణంబు 
న ైన విరాడిిగహీ్ంబు నే న ఱుుఁగుుఁదుుఁ; 
 గాని తకికన సుమంగళ్మున ైన 
సంతత సుమహితెైశిర్ా ర్ూపంబును; 
 భూర శబాా ద్వ వాాపార్ శూనా 

4-286.1-తటేగతీి 
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మ్మైన బహి్ెసిర్ూప మే్ నాతె న ఱుుఁగుఁ  
బవిిమలాకార్! సంసార్ భయవిదూర్!  
పర్మ మునిగేయ! సంతత భాగధ్ేయ!  
నళిన నేత!ి ర్మా లలనా కళ్త!ి  

4-287-సీస పదాము 
సరేిశ! కలాపంత సమయంబు నందు నీ; 
 యఖిల పపించంబు నాహ్ర ంచి 
యనయంబు శ్ేషసహాయుండవ ై శే్ష; 
 పర్ాంక తలమునుఁ బవిళించి 
యోగనిద్ాి ర్తి నుండి నాభీసరంధు; 
 జసిర్ణలోక కంజాత గర్ా 
మందుుఁ జతుర్ుెఖ్ు నమర్ుఁ బుటిటంచుచు; 
 ర్ుచి నొపుప బహి్ెసిర్ూప్ర వ ైన 

4-287.1-తటేగతీి 

నీకు మొొక కద నతాంత నియమ మొపప 
భవాచార త!ి పంకజపతనిేత!ి  
చిర్శుభాకార్! నితాలక్మెవిహార్!  
యవాయానంద! గోవింద! హ్ర ! ముకుంద!  

4-288-వచనము 
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అట ి  యోగనిద్ాి పర్వశుండ వయుాను జీవులకంటె నతాంత 
విలక్షణుండ వ ై యుండుదువు; అద్వ యిెటినిన బుదధయవసాథ భేదంబున 
నఖ్ండితం బయిన సిశకితం జేసర చూచు లోకపాలన నిమితతంబు 
యజాఞ ధ్వష్ాఠ తవు గావున నీవు నితాముకుత ండవును, బర శుదుధ ండవును, 
సర్ిజుఞ ండవును, నాతెవును, గూటసుథ ండవును, 
నాద్వపుర్ుషుండవును, భగవంతుండవును, గుణతయిాధ్ీశిర్ుండవును 
న ై వర తంతువు; భాగాహమనుండెైన జీవుని యందు నీ గుణంబులు 
గలుగవు; ఏ సరేిశిర్ునం ద్ేమి విర్ుదధగతుల ై వివిధ శకిత యుకతంబు 
ల ైన యవిద్ాాదు లానుపూర్ియంబునం జేసర పలి్మనంబు లగుచుండు; అటిట  
విశికార్ణంబు నేకంబు ననంతంబు నాదాంబు నానందమాతంిబు 
నవికార్ంబు నగు బహి్ెంబునకు నమసకర ంచెద; మఱియు ద్ేవా! నీవ 
సర్ివిధఫలం బని చింతించు నిష్ాకము లయినవార కి 
రాజాాద్వకామితంబులలోనుఁ బర్మార్థం బయిన ఫలంబు 
సరాిర్థర్ూపుండవ ైన భవద్ీయ పాద పదె సేవనంబ; ఇట ి  నిశిుతంబ 
యిెైనను సకాములయిన ద్ీనులను గోవు వతసంబును సతనాపానంబు 
చేయించుచు, వృకాద్వ భయంబు వలన ర్క్ించు చందంబునం 
గామపదిుండవ ై సంసార్ భయంబు వలన బాపుదువు;” అని యిట ి  
సతాసంకలుపండును, సుజాఞ నియు నయిన ధుివునిచేత వినుతింపంబడి 
భృతాానుర్కుత ం డెైన భగవంతుండు సంతుష్ాట ంతర్ంగుండెై యిటినియిె. 

4-289-కంద పదాము 
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" ధ్ీర్వతి! రాజనా కు 
మార్క! నీ హ్ృదయమందు మసల్లన కార్ాం 
బార్ూఢిగా న ఱుంగుదు 
నార్య నద్వ వొందరాని ద్ెైనను నితుత న్.  

4-290-వచనము 
అద్వ యిెటిట  దనిన న ంద్ేని మే్ధ్వయందుుఁ బర భాిమామాణ గోచకంీబునుం 
బో ల  గహీ్నక్ష తతిారాగణ జఞాతిశుకంీబు నక్షత ిర్ూపంబు లయిన 
ధరాెగ ి కశాప శకుీలును సపతర్ుి లును, ద్ార్కా సమే్తుల ై పదిక్ిణంబు 
ద్వర్ుగుచుండుదుర్ు; అటిట  దురాపంబును నననాాధ్వషరఠ తంబును 
లోకతయి పళి్యకాలంబునందు నశిర్ంబుగాక పకిాశమానంబును 
నయిన ధుివక్ితి యను పదంబు ముందట నిర్ువద్వ యాఱువేలేండుి  
చనం బాిప్రంతువు; తతపద పాిప్రతపర్ాంతంబు భవద్ీయ జనకుండు 
వనవాస గతుండెైనం దద్ాిజాంబు పూజాంబుగా ధర్ెమార్్ంబున 
జితేంద్వయిుండవ ై చేయుదువు; భవదనుజుం డగు నుతతముండు 
మృగయార్థంబు వనంబునకుం జని మృతుం డగు; తదనేిషణార్థంబు 
తద్ాహిత చితత  యైెి తనాెతయు వనంబునకుం జని యందు ద్ావదహ్న 
నిమగి యగు; వ ండియు. 

4-291-సీస పదాము 
అనఘాతె! మఱి నీవు యజఞర్ూపుం డనుఁ; 
 దగు ననుి సంపూర్ణ దక్ిణంబు 
లగు మఖ్ంబులచేత నర ుంచి సతాంబు; 
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 లగు నిహ్సౌఖ్ాంబు లనుభవించి 
యంతాకాలమున ననాితెుఁ దలంచుచు; 
 మఱి సర్ిలోక నమసకృతమును 
మహిుఁ బునరావృతిత  ర్హితంబు సపతర ి; 
 మండలోనిత మగు మామకీన 

4-291.1-తటేగతీి 

పదము దగుఁ బొ ందుఁగల" వని పర్మపుర్ుషుుఁ 
డతని యభిలషరతార్థంబు లర థ నిచిు 
యతుఁడు గనుుఁగ్ను చుండంగ నాతెపుర కి 
గర్ుడగమనుుఁడు వేంచేసెుఁ గ్తుకమున.  

4-292-తేటగతీి 

అంత ధుివుుఁడునుుఁ బంకేర్ుహాక్ష పాద 
కమల సేవోపపాద్వత ఘన మనోర్ 
థములుఁ దనర యుుఁ దనదు చితతంబులోనుఁ 
దుషరట ుఁ బొ ందక చనియిె విశిషటచర త!" 

4-293-కంద పదాము 
అని మ్మైతేయిుుఁడు ధుివుుఁ డ 
టినయము హ్ర చేుఁ గృతార్ుథ ుఁడెైన విధం బె 
లిను వినిప్రంచిన విదుర్ుుఁడు 
విని మునివర్ుుఁ జూచి పల్లక  వినయం బెసుఁగన్.  
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4-294-కంద పదాము 
" మునినాయక! విను కాముక 
జనదుష్ా్ాపంబు విషుణ  చర్ణాంబుర్ుహా 
ర్ున మునిజన సంపాిపాము 
ననుఁగల పంకేర్ుహాక్షు నవాయ పదమున్.  

4-295-వచనము 
ప్ెకుక జనెంబులం గాని ప ందరాని పదంబు ద్ా నొకక జనెంబుననే 
ప ంద్వయుం దన మనంబునం దపాిపత  మనోర్థుండ నని పుర్ుష్ార్థవేద్వ 
యిెైన ధుివుం డెట ి  దలంచె” ననిన మ్మైతేయిుం డిటినియిె 

4-296-తేటగతీి 

" అనఘ! ప్రనతలి్ల దనుిుఁ బల్లకన దుర్ుకిత 
బాణవిద్ాధ తుెుఁ డగుచుుఁ దద్ాాషణములు 
చితతమందుుఁ దలంచుటుఁ జేసర ముకితుఁ 
గోర్మికి నాతెలో వగుఁ గూర్ుచుండె.  

4-297-వచనము 
అంత నా ధుివుండు. 

4-298-చంపకమాల 

అనఘ! జితేంద్వయిుల్ సుమహితాతుెలున ైన సనందనాదు ల ం 
దనయ మనేక జనె సముపార ాత యోగ సమాధ్వుఁ జేసర యిె 
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విని చర్ణార్విందములు వార్ని భకిత న ఱుంగుచుందు; రా 
ఘనుుఁ బర్మే్శు నీశు నవికార్ు నమే్యు నజేయు నాదుానిన్.  

4-299-వచనము 
ఏను షణాెసంబులు భజియించి తతాపదపదె చాేయం బాిప్రంచియు 
భేదదర్శనుండ న ైతి; నకకటా! ఇటిట భాగాహమనుండన ైన యిేను 
భవనాశకుండెైన యతనిం బొ డుఁగనియు నశిర్ంబుల ైన కామాంబు 
లడిగ తి; నిటిట  ద్ౌరాతెయం బెంద్ేనిం గలద్ే? తమ పదంబులకంటె నునిత 
పదంబు నొందుదునో యని సహింపంజాలని యిా ద్ేవతలచేత మద్ీయ 
మతి గలుషరతం బయిెాం గాక; నాుఁడు నార్దుం డాడిన మాట తథాం 
బయిెా; అతని వాకాంబు లంగీకర ంపక యిే నసతతముండన ై 
సిపాివసథలం బొ ంద్వనవాుఁడు ద్ెైవికంబెైన మాయంజ ంద్వ భిని 
దర్శనుండగు చందంబున నే నద్వితీయుండ న ైనను, భాిత యను 
శతుివుచేుఁ బాిపతం బెైన దుఃఖ్ంబు నొంద్వ జగద్ాతెకుండును, 
సుపసిాదుండును, భవనాశకుండును న ైన యిాశిర్ు నారాధ్వంచి 
తత్రసాదంబు బడసరయు నాయుర ిహమనుం డెైన రోగ కిం బయిోగ ంచు 
నౌషధంబుం బో ల  నిర్ర్థకంబుల ైన, నశిర్ంబుల ైన, యిా కామితంబులు 
గోర తి” నని; వ ండియు. 

4-300-మతేతభ వికీీడతిము 
" ధనహమనుండు నృపాలుుఁ జేర  మిగులన్ ధ్ాటిన్ ఫల్మకార్ మి 
మెని యర థంచినరీతి ముకితఫలదుం డెై నటిట  పంకేజలో 
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చనుుఁ డే చాలుఁ బసినుిుఁడెైన నతనిన్ సాంసార కం బర థుఁ గో 
ర న నావంటి విమూఢమానసులు ధ్ాతిిం గల్్లరే యిెవిర్ున్?" 

4-12-ధృవుండు మర్ల్లవచుుట 

4-301-సీస పదాము 
అని యిట ి  చింతించె" ననుచు నమ్మైెతేయి; 
 ముని విదుర్ునకు నిటినియిెుఁ " దండి!ి 
కమనీయ హ్ర పాద కమల ర్జఞభి సం; 
 సకృత శరీర్ులును యాదృచిేకముగ 
సంపాిపతమగు ద్ాన సంతుషటచితుత ల ై; 
 వఱలుచు నుండు మీవంటి వార్ు 
దగ భగవతాపద ద్ాసాంబు దకకంగ; 
 నితర్ పద్ార్థంబు ల డుఁద లందు 

4-301.1-తటేగతీి 

మఱచియును గోర్ నొలిర్ు మనుచర త!ి  
తవిల్ల యిట ి  హ్ర పసిాదంబు నొంద్వ 
మర్ల్ల వచుుచునుని కుమార్ు వార్తుఁ 
జార్ుచే విని యుతాత నచర్ణుుఁ డపుడు.  

4-302-వచనము 
మనమున నిటిని తలంచె. 
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4-303-కంద పదాము 
చచిున వార్లుుఁ గమీెఱ 
వచుుటయిే కాక యిటిట వార్తలు గలవే?  
నిచులు నమంగళ్ళుఁడ నగు 
నిచుట మఱి నాకు శుభము లేల ఘటించున్.  

4-304-కంద పదాము 
అని విశిసరంపకుండియు 
మనమున నా నార్దుుఁడు గుమార్ుుఁడు వేగం 
బునుఁ రాుఁగలుఁ డనుచును బల్ల 
కిన పలుకులు దలుఁచి నమిె కృతకృతుాండెై.  

4-305-కంద పదాము 
తన సుతుని రాక చెప్రపన 
ఘనునకు ధనములును మౌకితకపు హార్ములున్ 
మన మలర్ నిచిు తనయునిుఁ 
గనుుఁగ్ను సంతోష మాతెుఁ గడలుకొనంగన్ 

4-306-సీస పదాము 
వలను మీఱిన సెైంధవంబులుఁ బూనిున; 
 కనక ర్థంబు నుతకంఠ న కిక  
బాిహ్ెణ కుల వృదధ  బంధు జనామాతా; 
 పర వృతుం డగుచు విసుుర్ణ మ్మఱసర  
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బహి్ెనిరోాష తూర్ాసిన శంఖ్ కా; 
 హ్ళ్ వేణు ర్వము లందంద చెలుఁగ 
శిబిక ల కికయు విభూషరతల ై సునీతి సు; 
 ర్ుచు లుతతముండు నార్ూఢి నడువ 

4-306.1-తటేగతీి 

గర మ ద్ీప్రంప నతిశ్రఘగొమన మొపప 
నాతెనగర్ంబు వ లువడి యర్ుగుచుండి 
బలసర నగరోపవన సమీపంబు నందు 
వచుు ధుివుుఁ గని మే్ద్వనీశిర్ుుఁడు నంత.  

4-307-చంపకమాల 

అర్దము డిగ ్  పిే్మ దొ్లుఁకాడ ససంభమిుుఁడెై ర్మామనో 
హ్ర్ు చర్ణార్వింద యుగళార్ున నిరా్ళితాఖి లాఘు నీ 
శిర్ కర్ుణావలోకన సుజాత సమగ ీమనోర్థున్ సుతుం 
గర్ మనుర్కిత డాసర పులకల్ ననలగతత ుఁ బమిోద్వతాతుెుఁడెై.  

4-308-తేటగతీి 

బిగ యుఁ గ్ుఁగ టుఁ జేర ు న మొెగము నివిర  
శిర్ము మూర్కని చుబుకంబు చేతుఁ బుణికి 
యవాయానంద బాషప ధ్ారాభిషరకుత ుఁ 
జేసర యాశ్రర్ిద్వంప నా చిర్యశుండు.  

4-309-కంద పదాము 
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జనకుని యాశ్రర్ిచనము 
లనయముుఁ గ ైకొని పమిోద్వయిె ైతతపదముల్ 
దన ఫాలతలము సో ుఁకుఁగ 
వినతులు గావించి భకిత విహ్ిలుుఁ డగుచున్.  

4-310-తేటగతీి 

అంత నా సజానాగణీి యిెనై ధుివుుఁడు 
దలుి లకు భకిత వినతులు దగ నొనర ు 
సుర్ుచికిని మొొకక నర్ాకుుఁ జూచి యిెతిత  
నగు మొగంబున నాల్లంగనంబు చేసర.  

4-311-సీస పదాము 
కర్మొపప నానంద గద్ద సిర్మున; 
 జీవింపు మనుచు నాశ్రర్ిద్వంచె;  
భగవంతుుఁ డెవినిప్ెై మ్మైతిి పాటించు; 
 సతకృపానిర్తిుఁ బసినుిుఁ డగుచు 
నతనికిుఁ దమయంత ననుకూలమ్మై యుండు; 
 సర్ిభూతంబులు సమతుఁ బేర ు 
మహిుఁ దలపో య నిమిపది్ేశములకు; 
 ననయంబుుఁ జేర్ు తోయముల పగ ద్వ 

4-311.1-తటేగతీి 
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గాన ఘను నమెహాతుెని గార్వించె 
సుర్ుచి పూర్ింబు దలుఁపక సుజనచర త!  
విషుణ భకుత లు ధర్ను బవితుి లగుట 
వార  కలుగర్ు ధర్ణి న వాిర్ు మఱియు.  

4-312-వచనము 
కావున నుతతముండును ధుివుండును బేమి విహ్ిలు లగుచు ననోా 
నాాల్లంగ తుల ై పులకాంకురాలంకృత శరీర్ుల ై యానంద బాషపముల 
నొప్రపర ; అంత సునీతియుం దన పాిణంబులకంటెుఁ బిియుండెైన సుతు 
నుపగూహ్నంబు చేసర తదవయవ సపర్శనంబు చేత నానందంబు నొంద్వ 
విగతశ్లక యయిెా; నపుపడు సంతోష బాషప ధ్ారాసరకతంబుల ై 
చనుుఁబాలునుం గుర సె నంత. 

4-313-సీస పదాము 
ఉనిత సంతోష ముపపతిలిుఁగుఁ బరర్; 
 జనము లా ధుివుతలి్ల న నయుఁ జూచి 
తొడర న భవద్ీయ దుఃఖ్నాశకుుఁ డెైన; 
 యిటిట తనూజుుఁ డెంద్ేని పె్దా 
కాలంబు కింీదటుఁ గడుఁగ  నషుట ం డెైన; 
 వాుఁడిపుా  నీ భాగావశము చేతుఁ  
బతిిలబుా ుఁ డయిెాను; నితుఁడు భూమండల; 
 మ్మలిను ర్క్ించు నిదధమహిమ;  
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4-313.1-తటేగతీి 

కమల లోచనుుఁ జింతించు ఘనులు లోక 
దురా్యం బెైన యటిట  మృతుావును గ లుత ;  
ర్టిట  పణితార త హ్ర్ుుఁడెైన యబానాభుుఁ 
డర థ నీచేతుఁ బూజితుం డగుట నిజము.  

4-314-వచనము 
అని పశింసరంచిర ; అట ి  పౌర్జనంబులచేత నుపలాలా మానుండగు 
ధుివుని నుతాత న పాదుం డుతతమ సమే్తంబుగా గజార్ూఢునిం జేసర 
సంసూత యమానుండును, పహి్ృష్ాట ంతర్ంగుండును నగుచుుఁ బురాభి 
ముఖ్ుండెై చనుద్ెంచి. 

4-315-సీస పదాము 
సిర్ణ పర చేదసిచేకుడాద్ాిర్; 
 లాల్లత గోపురాటాట లకంబు;  
ఫల పుషప మంజరీ కల్లత ర్ంభా సతంభ; 
 పూగ పో తాద్వ విభూషరతంబు;  
ఘన సార్ కసూత ర కా గంధ జలబంధు; 
 రాసరకత విపణి మారా్ ంచితంబు;  
మానిత నవర్తి మయ ర్ంగవలి్మ వి; 
 రాజిత పతిి గృహ్ పాింగణంబు;  

4-315.1-తటేగతీి 
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శుభ నద్ీజల కుంభ సంశ్లభితంబు;  
తండులసిర్ణలాజాక్షతపసిూన 
ఫల బల్లవాిత కల్లత విభాిజితంబు;  
నగుచు సర్ితో లంకృత మ్మైన పుర్ము.  

4-316-వచనము 
పవిేశించి రాజమార్్ంబునుఁ జనుద్ెంచు నపుపడు. 

4-317-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర మధాల్ పుర్కామినీ తతులు సౌధ్ాగంీబులందుండి భా 
సిర్ సరద్ాధ ర్థ ఫలాక్షతపసివ దూరాివాిత దధాంబువుల్ 
కర్వలి్మ మణి హేమ కంకణ ఝణతాకర్ంబు శ్లభిలిుఁ జ 
లి్లర  యా భాగవతోతతమోతతమునిప్ె ైల్మలాపమేి్యంబుగన్.  

4-318-వచనము 
ఇట ి  వాతసలాంబునం జలుి చు సతావాకాంబుల ద్ీవించుచు సువర్ణ పాత ి
ర్చిత మణి దీ్ప నీరాజనంబుల నివాళింపం బరర్ జానపద మితాి మాతా 
బంధుజన పర వృతుండెై చనుద్ెంచి. 

4-319-సీస పదాము 
కాంచన మయ మర్కత కుడా మణిజాల; 
 సంచయ రాజిత సౌధములను 
వర్సుధ్ాఫేన పాండుర్ ర్ుకె పర కరో; 
 ద్ాతత  పర చేదతలపములను 
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సుర్తర్ు శ్లభిత శుక ప్రక మిధునాళి; 
 గాన విభాసర తోద్ాానములను 
సుమహిత వ ైడూర్ా సో పాన విమల శ్ల; 
 భిత జలపూర్ణ వాప్ీచయముల 

4-319.1-తటేగతీి 

వికచ కహిార్ దర్ దర్వింద క ైర్ 
వపది్ీప్రత బక చకవీాక రాజ 
హ్ంస సార్స కార్ండవాద్వ జల వి 
హ్ంగ నినద్ాభిరామ పద్ాెకర్ముల.  

4-320-వచనము 
మఱియును. 

4-321-తేటగతీి 

చార్ు బహ్ువిధ వసుత  విసాత ర్ మొపప 
నంగనాయుకత మగుచుుఁ బెం పగ్ల్లంచి 
యర థుఁ దనరార్ు జనకుగృహ్ంబు చ్చెు 
న లమిుఁ ద్వది్వవంబు చ్చుు ద్ేవేందుి పగ ద్వ.  

4-322-వచనము 
ఇట ి  పవిేశించిన రాజర ి యైెిన యుతాత నపాదుండు సుతుని యాశుర్ా 
కర్ంబైెన పభిావంబు వినియుం జూచియుం మనంబున విసెయంబు 
నొంద్వ పజిానుర్కుత ండును, బజిాసమెతుండును, నవయ్విన 
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పర పూర్ుణ ండును న ైన ధుివుని రాజాాభిషరకుత ం జేసర వృదధవయసుకండెైన 
తనుిుఁద్ాన యిెఱింగ  యాతెగతిుఁ బొ ంద నిశుయించి విర్కుత ండెై 
వనంబునకుం జనియిె; అంత నా ధుివుండు శింశుమార్ పజిాపతి 
కూుఁతుర ైన భమిి యను ద్ాని వివాహ్ంబెై ద్ానివలనుఁ గలప వతసర్ు 
లను నిదధఱు గ్డుకులం బడసర; వ ండియు వాయుపుతిియిెైన యిల 
యను భార్ా యందు నుతకల నామకుుఁడెైన కొడుకు నతి మనోహ్ర్ 
యిెైన కనాకార్తింబునుం గనియిె; అంత దద్ా్ాత యిెైన యుతతముండు 
వివాహ్ంబు లేకుండి మృగయార్థంబు వనంబున కర గ  హిమవంతంబున 
యక్షునిచేత హ్తుండయిెా; అతని తలి్లయుుఁ దదుా ఃఖ్ంబున వనంబున 
కేుఁగ  యందు గహ్నదహ్నంబున మృతిం బొ ంద్ె; ధుివుండు 
భాితృమర్ణంబు విని కోపామరి్శ్లకవాాకుల్లత చితుత ండెై జ ైతంిబగు 
ర్థంబెకిక యుతతరాభిముఖ్ుండెై చని హిమవద్యా రణి యందు భూతగణ 
సేవితంబును గుహ్ాక సంకులంబును న ైన యలకాపుర్ంబు బొ డగని 
యమెహానుభావుండు. 

4-13-ధృవయక్షుల యుదధము 

4-323-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘనశ్ౌరోానితి తోడ సర్ి కకుభాకాశంబు లందుం బతిి 
ధినులోల్లన్ నిగుడంగ శంఖ్ము మహ్ో దాలి్మలుఁ బూర ంపుఁ ద 
నిినదంబున్ విని యక్షకాంతలు భయానీితాతెల ై ర్ుగీ సా 
ధనుల ై యక్షభట ల్ పుర న్ వ డల్ల ర్ుతాసహ్ంబు సంధ్వలిగన్.  
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4-324-వచనము 
ఇట ి  వ డల్ల యా ధుివునిం ద్ాుఁకిన. 

4-325-చంపకమాల 

కర్ము మహార్థుండు భుజగర్ి పరాకమీశ్ాల్లయున్ ధను 
ర్ధర్ుుఁడును శూర్ుుఁడౌ ధుివుుఁడు దనుి న ద్వర ున యక్షకోటిుఁ జ  
చేర్ుఁ బదుమూుఁడువేల నొకచీర కిుఁ గ ైకొన కొకకప్ెటట భీ 
కర్ముగ మూుఁడు మూుఁడు శితకాండములం దగ గుీవినేసరనన్ 

4-326-ఉతపలమాల 

వార్ు లలాటముల్ పగ ల్ల వార్క సో ల్లయుుఁ ద్ేఱి యమెహ్ో  
ద్ార్ు పరాకమీపకిట ధ్ెైర్ాముుఁ దతకర్ లాఘవంబుుఁ బ 
లాెఱు నుతించుచుం గుప్రతమానసుల ై పదతాడితపదిు 
ష్ోట ర్గకోటిుఁ బో ల ుఁ జట లోగ ీభయంకర్ రోషమూర్ుత ల ై.  

4-327-ఉతపలమాల 

ఆ ర్థవకోతతముం ద్ొడర  యందఱు నొకకటుఁ జుట ట ముటిట  పె్ం 
పార్ుఁగ బాణషటకముల నంగములం బగులంగనేసర వి 
సాపర్ గద్ా శర్క్షుర క పటిటసతోమర్ శూలఖ్డ్ముల్ 
సార్థవయుకుత డెైన ర్థవసతతముప్ెైుఁ గుర ప్రంచి రేపునన్.  

4-328-వచనము 
అట ి  గుర యించిన నతండు. 
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4-329-కంద పదాము 
ప్ెంపఱి యుండెను ధ్ారా 
సంపాతచేనిమ్మైన శ్ లైము భంగ న్ 
గుంపులు కొని యాకసమునుఁ 
గంప్రంచుచు నపుడు సరదధగణములు వర్ుసన్.  

4-330-కంద పదాము 
హాహాకార్ము ల సుఁగుఁగ 
నోహ్ో  యిా రీతి ధుివపయోర్ుహ్హితుుఁడు 
తాసహ్ము చెడి యిట  ద్ెైతా స 
మూహార్ణవమందు నేుఁడు మునిుఁగ న  యకటా!  

4-331-వచనము 
అని చింతించు సమయంబున. 

4-332-కంద పదాము 
తామాతని గ ల్లచితి మని 
యా మనుజాశనులు పలుక నట నీహార్ 
సోత మము సమయించు మహ్ో  
ద్ాధ ముండగు సూర్ుాుఁ బో ల్ల తదధయుుఁ ద్య ుఁచెన్.  

4-333-వచనము 
అట ి  ద్య ుఁచిన. 
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4-334-మతేతభ వికీీడతిము 
అర  దుఃఖ్ావహ్మ్మైన కార్ుెకము శ్ౌర్ాసూపర తతోుఁ ద్ాల్లు భీ 
కర్ బాణావళిుఁ బింజప్రంజుఁ గఱవంగా నేసర ఝంఝానిలుం 
డుర్ు మే్ఘావళిుఁ బాఱుఁద్యలుగతి నతుాగాీహితకూీర్బం 
ధుర్ శసాత ర వళి ర్ూపుమాప్ె విలసద్యధ రీిల సంధ్వలిుఁగన్.  

4-335-చంపకమాల 

మఱి యపు డమెహాతుెుఁ డసమానబలుండు మహ్ో గబీాణముల్ 
కర్గఱిుఁ ద్ాుఁక నేసర భుజగర్ి మ్మలర్ప విరోధ్వ మర్ెముల్ 
పఱియలు చేసర యంగములు భంగమునొందుఁగుఁజేసె వేలి్లెడిన్ 
గ ఱికొని పర్ితంబుల నొగ ం ద్ెగుఁ గ్టెటడు నిందుి క ైవడిన్.  

4-336-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

4-337-చంపకమాల 

అలఘు చర తుిుఁ డమెనుకులాగణీిచే వికలాంగు ల ైనవా 
ర్ల సకిరీట కుండల విరాజిత మసతక కోటిచే సము 
జావల మణికంకణాంగద లసదుాజవర్్ముచేత సంగర్ 
సథల మతిర్మామ్మై తనర  సంచిత వీర్మనోహ్రాకృతిన్.  

4-338-వచనము 
అంత హ్తశ్ేషులు. 
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4-339-కంద పదాము 
వర్బలుుఁడగు మను మనుమని 
శర్సంఛినాింగు లగుచు సమర్విముఖ్ుల ై 
హ్ర రాజముుఁ గని పఱచెడు 
కర బృందముుఁ బో ల ుఁ జనిర  కళ్వళ్పడుచున్.  

4-340-కంద పదాము 
అపుపడు రాక్షసమాయలు 
గప్రపన ధుివుుఁ డసుర్వర్ుల కార్ాం బెఱుుఁగం 
జొపపడక, వార ుఁ బొ డగన 
ద్ెపపర్ మగుటయును సార్థవం గని, యంతన్.  

4-341-కంద పదాము 
తలపోయుఁగ, భువి మాయా 
వుల కృతాంబెఱుుఁగన వర్ువోలుదుర్నుచుం 
బలుకుచుుఁ, దతుపర ుఁజొర్ుఁగాుఁ 
దలుఁపుఁగ, నద్వగానరాక తదాయు మాన న్ 

4-342-వచనము 
అట ి  పుర్ంబున కర్ుగుట మాని చితరి్థుండెైన యా ధుివుండు 
సపయితుిం డయుాను బర్పతిియోగశంకితుండెై యుండె; నయిెాడ 
మహాజలధ్వ ఘోషంబు ననుకర ంచు శబాంబు వినంబడె; నంత సకల 
ద్వకతటంబుల వాయుజనితం బయిన ర్జః పటలంబు ద్య ుఁచె; దత్క్షణంబ 



765 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

యాకాశంబున విసుుర్తతటిత్రభా కల్లత గరాా ర్వయుకత మే్ఘంబు 
లమోఘంబుల ై భయంకరాకార్ంబుల ై తోుఁచె; అంత. 

4-343-మతేతభ వికీీడతిము 
అనయంబున్ ధుివుమీుఁద ద్ెైతాకృతమాయాజాలమటేి చి, బో  
ర్న మసరతషకపురీష మూత ిపల దుర్్ంధ్ాసరథ  మే్దశశరా 
సన నిసరత రంశ శరాసర తోమర్ గద్ా చకతీిిశూలాద్వ సా 
ధన భూభృదుాజగావళిం గుర సె నుదాండకియీాలోలతన్.  

4-344-వచనము 
మఱియు, మతతగజ సరంహ్వాాఘ ొసమూహ్ంబులును, నూర ె 
భయంకర్ంబెై సర్ితః పివనం బయిన సముదంిబును గానంబడియిె; 
వ ండియుం గలాపంతంబునందుంబో ల  భీషణంబెైన మహాహ్రదంబునుం 
ద్య ుఁచ;ె నవిిధంబున నానా విధంబులు ననేకంబులు నవిర్ళ్భయం 
కర్ంబులు నయిన యసుర్మాయలు గూీర్ పవిర్ుత నులగు యక్షుల చేత 
సృజామానంబుల ై యడర ; నా సమయంబున. 

4-345-కంద పదాము 
అనయంబును నయాక్షుల 
ఘనమాయ న ఱింగ  మునినికాయము వర్ుసన్ 
మనుమనుమని మను మను మని 
మనమునుఁ దలుఁచుచును దతసమక్షంబునకున్.  

4-346-వచనము 



766 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

చనుద్ెంచి యా ధుివుం గని యిటినిర . 

4-347-సీస పదాము 
" అనఘాతె లోకు ల విని ద్వవా నామంబు; 
 సమత నాకర ణంచి సంసెర ంచి 
దుసతర్ంబెైన మృతుావు న ైన సుఖ్వృతిత ుఁ; 
 దర యింతు; ర్టిట  యిాశిర్ుుఁడు పర్ుుఁడు 
భగవంతుుఁడును శ్ార్్గపాణియు భకతజ; 
 నార తహ్ర్ుండును న ైన విభుుఁడు 
భవద్ీయ విమతులుఁ బర మార్ుుుఁగా" కని; 
 పల్లకిన మునుల సంభాషణములు 

4-347.1-తటేగతీి 

విని కృతాచమనుుఁడయి యావిభుని పాద 
కమలముుఁ దలంచి ర పుభయంకర్మహ్ో గ ీ
కల్లత నారాయణాసత రంబుుఁ గార్ుెకమునుఁ 
బూనుఁ దడవుఁ దద్ీయ సంధ్ానమునను.  

4-348-తేటగతీి 

కడుఁగ  గుహ్ాక మాయాంధకార్ మపుడు 
వ ర్వుచెడి దవుిదవుిల విర సరపో యిె 
విమలమ్మైన వివేకోదయమునుఁ జేసర 
సమయు రాగాద్వకంబుల సర్ణి నంత.  
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4-349-మతేతభ వికీీడతిము 
వర్నారాయణ ద్ేవతాసత ర భవ దురాిర్పభిాహేమపుం 
ఖ్ ర్ుచిసాపర్ మరాళ్ రాజసరత పక్షకూీర్ధ్ారాపత 
చేర్ సాహ్సమిు లోల్ల భీషణ విపక్షశ్ేణీిప్ెై వాిల  భీ 
కర్రావంబునుఁ గానుఁ జొచుు శిఖిసంఘాతంబు చందంబునన్.  

4-350-వచనము 
అటేిసరన. 

4-351-చంపకమాల 

ఖ్ర్నిశితపది్ీపత  ఘన కాండపర్ంపర్ వృషరటచేుఁ బొ ర ం 
బొ ర  వికలాంగుల ై యడర  పుణాజనుల్ పృథుహేతిపాణుల ై 
గర్ుడునిుఁ జూచి భూర భుజగపకిర్ంబు ల ద్వర ు ప్ేర ు చె 
చెుర్ నడతెంచు చందమునుఁ జితరి్థున్ బలుపూని తాుఁకినన్.  

4-352-ఉతపలమాల 

వార్లుఁ జండతీవ ిశర్వర్్ము చేత నికృతతపాద జం 
ఘోర్ు శిరోధరాంబక కరోదర్ కర్ుణ లుఁ జేసర యోగ  పం 
కేర్ుహ్మిత ిమండల సకృద్వాద న టిట  పదంబుుఁ జ ందు నా 
భూర పదంబునం బెలుచుఁ బొ ందుఁగుఁ బంప్ె భుజావిజృంభియిెై.  

4-353-వచనము 
ఇవిిధంబున నా చితరి్థుండగు ధుివునిచేత నిహ్నామానులును 
నిర్పరాధులును నయిన గుహ్ాకులం జూచి యతని ప్రతామహ్ుండెైన 
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సాియంభువుండు ఋషరగణ పర వృతుం డెై చనుద్ెంచి ధుివునిం జూచి 
యిటినియిె “వతాస నిర్పరాధుల ైన యిా పుణాజనుల న టిట  రోషంబున 
వధ్వయించితి, వటిట  నిర్యహేతువ ైన రోషంబు చాలు; భాితృవతసల! 
భాితృవధ్ాభితపుత ండవ ై కావించు నీ యతిం బుడుగుము. 

4-354-కంద పదాము 
అనఘా! మనుకులమున కిద్వ 
యనుచిత కర్ెంబ; యొకనిక  ైప్ెకకండిి 
టిని మొనుఁ దుింగ ర ; యిద్వ నీ 
కనయంబును వలవ; దుడుగు మయా! కుమారా!  

4-355-వచనము 
అద్వయునుం గాక, ద్ేహాభిమానంబునం బశుపాియుల ై భూతహింస 
గావించుట హ్ృషీకేశ్ానువర్తను ల ైన సాధువులకుం దగదు; నీవ 
సర్ిభూతంబుల నాతెభావంబునుఁ దలంచి సర్ిభూతావాసుండును 
దురారాధుాండును న ైన విషుణ ని పదంబులుఁ బూజించి 
తతపర్మపదంబును బొ ంద్వతివి; అటిట  భగవంతుని హ్ృదయంబున 
ననుధ్ాాతుండవు, భాగవతుల చితతంబులకును సమెతుండవు 
మఱియు సాధువర్తనుండ వన నొపుప నీ వీ పాపకర్ెం బెట ి  చేయ 
సమకటిటతివి? ఏ పుర్ుషుండెైననేమి మహాతుెల యందుుఁ ద్వతిక్షయు, 
సముల యందు మ్మైతిియు, హమనుల యందుుఁ గృపయు, నితర్ంబులగు 
సమసత  జంతువుల యందు సమతింబును గల్లగ  వర తంచు వానియందు 
సరాితెకుం డెైన భగవంతుడు పసినుిం డగు; అతండు పసినుిం 
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డయిన వాుఁడు పకిృతి గుణంబులం బాసర ల్లంగశరీర్భంగంబు గావించి 
బహిాెనందంబునుం బొ ందు; అద్వయునుం గాక, కార్ా కార్ణ సంఘాత 
ర్ూపంబెైన విశిం బీశిర్ునందు నయసాకంత సనిిధ్ానంబు గల్లగ న 
లోహ్ంబు చందంబున వర తంచు; అందు సరేిశిర్ుండు 
నిమితతమాతంిబుగాుఁ బర భిమించు; అటిట  యిాశిర్ుని మాయా గుణ 
వాతికర్ంబున నార్బాంబు ల ైన పంచభూతంబుల చేత 
యోషరతుపర్ుషవావాయంబు వలన యోషరతుపర్ుష్ాద్వర్ూప సంభూతి 
యగు; ఇవిిధంబునుఁ దతసర్్ంబుుఁ దతసంసాథ నంబుుఁ దలియంబు నగుచు 
నుండు; ఇట ి  దుర ిభావాం బెైన కాలశకితం జేసర గుణక్ోభంబున 
విభజామాన వీర్ుాండు ననంతుండు ననాద్వయు న ై జనంబులచేత 
జనంబులం బుటిటంచుచుండుటం జేసర యాద్వకర్ుండును, 
మృతుాహేతువున జనంబుల లయంబు నొంద్వంచుటం జేసర 
యంతకర్ుండును,ననాద్వ యగుటంజేసర యవాయుండును న ైన 
భగవంతుండు జగతాకర్ణుం డగుం; గావున నీ సృషరట  పాలన 
విలయంబులకుం గర్తగానివాని వడుపున ద్ానిుఁ జేయుచుండు; ఇట ి  
మృతార్ూపుండును బర్ుండును సమవర తయు న ైన యిాశిర్ునికి 
సిపక్ష పర్పక్షంబులు లేవు; కరాెధ్ీనంబుల ైన భూతసంఘంబులు 
ర్జంబు మహావాయువు ననుసర ంచు చాడుపన నసితంతంిబు లగుచు 
నతని ననువర తంచు; నీశిర్ుండును జంతుచయాయు 
ర్ుపచయాపచయ కర్ణంబులం దసపృషుట ండును నగు జీవుండు 
గర్ెబదుధ ం డగుటంజేసర కర్ెంబ వానికి నాయుర్ుపచయాపచయంబులం 
జేయుచుండు; మఱియు సర్ిజగతకర్ెసాక్ి యగు సరేిశిర్ుని. 
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4-356-కంద పదాము 
కొందఱు సిభావ మందుర్ు,  
కొందఱు కర్ెం బటండుి, కొందఱు కాలం 
బందుర్ు, కొందఱు ద్ెైవం 
బందుర్ు, కొంద ఱొ గ ుఁ గామ మండుి మహాతాె!  

4-357-వచనము 
ఇట ట  లవాకతర్ూపుండును, నపమేి్యుండును, నానాశకుత యదయ 
హేతుభూతుండును న ైన భగవంతుండు చేయు కార్ాంబులు 
బహి్ెర్ుద్ాిదు ల ఱుంగ ర్ుఁన నతని తతతవంబు న వి ర ఱుంగ నోపుదుర్ు: 
అద్వ గావునుఁ బుతాి! యిట ి తపతిత  సరథతి లయంబులకు దైె్వంబు కార్ణం బెై 
యుండ నీ ధనద్ానుచర్ులు భవద్ీయ భాతృహ్ంత లగుదురే? 
భూతాతెకుండు భూతేశుండు భూతభావనుండు సరేిశిర్ుండుుఁ 
బరాపర్ుండు నగు నీశుండ మాయాయుకుత ండెై సిశకితచే సృషరట  సరథతి 
లయంబులం జేయును; ఐన ననహ్ంకార్ంబునం జేసర గుణకర్ెంబులచే 
నసపృశుాం డగుచు వర తంచు; అద్వయునుం గాక, యిా పజిాపతులు 
విశిసృణాణ మంబుల నియంతిితు ల ై ముకుద్ాిళ్ళు ప్ెటిటన పశువులుం 
బో ల  న విని యాజాఞ ధ్ీనకృతుాల ై వర తంతు ర్టిట  దుషటజన మృతుావును, 
సుజనామృత సిర్ూపుండును, సరాితెకుండును, 
జగతపరాయణుండును న ైన యిాశిర్ుని సర్ిపకిార్ంబుల శర్ణంబుుఁ 
బొ ందుము; అద్వయునుం గాక. 

4-358-సీస పదాము 
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అనఘాతె! నీవు పంచాబా వయసుకండ; 
 వ ై ప్రనతలి్ల నినాిడినటిట 
మాటల నిర ానిమర్ుెండ వగుచును; 
 జనయితిి ద్వగనాడి వనము కేగ  
తప మాచర ంచి యచుపు భకిత నీశిర్ుుఁ; 
 బూజించి మహితవిభూతి మ్మఱసర 
ర్మణుఁ ద్వలిోకోతతర్ంబెైన పదమును; 
 బొ ంద్వతి, వద్వ గాన భూర భదే 

4-358.1-తటేగతీి 

ర్ూప మ్మైన పపించంబు ర్ూఢి నే మ 
హాతుెనందుుఁ బతిీతమ్మై యలర్ు నటిట 
యగుణుుఁ డద్వితీయుండును నక్షర్ుండు 
న ైన యిాశిర్ుుఁ బర్మాతుె ననుద్వనంబు.  

4-359-సీస పదాము 
క కైొని శుదధంబు గతమతసర్ంబును; 
 నమలంబు నగు హ్ృదయంబునందు 
స లయ కనేిషరంచుచును బితాగాతుెండు; 
 భగవంతుుఁడును బర్బహి్ెమయుుఁడు 
నానందమాతుిండు నవాయుుఁ డుపపని; 
 సకలశకితయుతుండు సగుణుుఁడజుుఁడు 
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నయిన సరేిశిర్ునం దుతతమంబెైన; 
 సదాకితుఁ జేయుచు సమత నొప్రప 

4-359.1-తటేగతీి 

ర్ూఢి సో హ్మెమే్తి పరి్ూఢ మగుచు 
ఘనత క కుక నవిదాయన్ గీంథవ నీవు  
ద్ెంిచివ ైచితి; కావున ధ్ీవరేణా!  
సర్ిశుభహాని యైెిన రోషంబు వలదు.  

4-360-కంద పదాము 
విను రోషహ్ృదయు చేతను 
ననయము లోకము నశించు; నౌషధములచే 
ఘనరోగములు నశించిన 
యనువున; నద్వ గాన రోష మడుఁపు; మహాతాె!  

4-361-తేటగతీి 

అనఘ! నీదు సహ్ో దర్హ్ంత లనుచుుఁ 
బెనుఁచి యిా పుణాజనులుఁ జంప్రతి కడంగ  
పర్ుఁగ నిద్వయిె సద్ాశివ భాిత యిెైన 
యర్థవిభునకు నపరాధ మయిెాుఁ గాన.  

4-362-కంద పదాము 
నతి నుతులచేత నీ విపు 
డతనిుఁ బసినుినిుఁగుఁ జేయు" మని మనువు దయా 
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మతిుఁ జ ప్రప ధుివునిచే స 
తకృతుుఁడెై నయ మొపపుఁ జనియిె ఋషరయుకుత ండెై.  

4-363-వచనము 
అంత. 

4-364-తేటగతీి 

యక్షచార్ణసరదధ  విద్ాాధరాద్వ 
జనగణసూత యమానుుఁడెై ధనదుుఁ డంతుఁ 
బుణాజన వ ైశస నివృతుత  భూర రోష 
ర్హితుుఁ డెైనటిట ధుివునిుఁ జేర్ంగ వచెు 

4-365-సీస పదాము 
చనుద్ెంచి వ సుఁ గృతాంజల్ల యిెైన ధుివుుఁ జూచి; 
 తివుట నిటినియిె " క్షతిియకుమార్!  
తగ భవద్ీయ ప్రతామహాద్ేశంబు; 
 నను దుసత యజంబెైన ఘనవిరోధ 
ముడిగ తి! వట  గాన నొనర్ంగ నిపుడు నీ; 
 యందుుఁ బసినుిండన ైతి, భూత 
జనన లయంబుల కనయంబుుఁ గాలంబె; 
 కర్త యైెి వర తంచుుఁగాన యుషె 

4-365.1-తటేగతీి 
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దనుజుుఁ జంప్రనవార్ ల్మ యక్షవర్ులు 
గార్ు! తలపోయ నీ యక్షగణము నిట ి  
న ఱి వధ్వంచిన వాుఁడవు నీవు గావు 
వినుతగుణశ్రల! మాటలు వేయునేల!  

4-366-వచనము 
అద్వయునుం గాక, యేి బుద్వధంజేసర కర్ె సంబంధ దుఃఖ్ాద్వకంబులు 
ద్ేహాతాెనుసంధ్ానంబునం జేసర సంభవించు, నటిట  యహ్ంతిమెను 
నపార్థజాఞ నంబు సిపిమందుంబో ల ుఁ బుర్ుషునకుం ద్య ుఁచు; అద్వగావున 
సర్ిభూతాతెవిగహీ్ుండును, నధ్యక్షజుండును, భవచేేదకుండును, 
భజనీయ పాద్ార్విందుండును, ననంతామే్యశకిత యుకుత ండును, 
గుణమయి యగు నాతెమాయచే విర్హితుండును న ైన యిాశిర్ుని 
సేవింపుము; నీకు భదంి బయిెాడు; భవద్ీయ మనోగతం బెైన వర్ంబుుఁ 
గోర్ుము; నీ వంబుజనాభ పాద్ార్వింద సేవనంబుుఁ ద్వర్ంబుగుఁ జేయుదు 
వని యెిఱుంగుదు” నని రాజరాజుచేత నట ి  మహామతియు, 
భాగవతోతతముండున ైన ధుివుండు ప్ేిరేప్రంపంబడి “యేి హ్ర సెర్ణంబు 
చేత నపయితింబున దుర్తాయంబెైన యజాఞ నంబుుఁ దర యింతు ర్టిట  
హ్ర సెర్ణం బచల్లతం బగునటలి సంగు” మని యడగ న “నటిగాక” యని 
యంగీకర ంచి యంతం గుబేర్ుండు సంప్ీిత చితుత ండయి, ధుివునికి 
శ్రహీ్ర సెర్ణం బటి యనుగీహించి యంతరాథ నంబు నొంద్ె; అంత 
ధుివుండు యక్ష కినిర్ కింపుర్షగణ సంసూత యమాన వ ైభవుం డగుచు 
నాతీెయ పుర్ంబునకు మర్ల్ల చనుద్ెంచి. 



775 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

4-367-సీస పదాము 
గణుతింప భూర దక్ిణల చేుఁ గడునొపుప; 
 యజఞముల్ చేయ నయాజఞ విభుుఁడు  
దవిాకియీా ద్ేవతాఫల ర్ూప స; 
 తకర్ెఫలపధి్ాత యయి యొపుప 
పుర్ుష్ో తతముని నర థుఁ బూజించి మఱియు స; 
 రోిపాధ్వవర ాతుుఁ డుతతముండు 
సరాితెకుుఁడు నగు జలజాక్షునందుుఁ దీ్; 
 వంిబెై పవిాహ్ర్ూపంబు న ైన 

4-367.1-తటేగతీి 

భకిత సలుపుచు నఖిల పపించమందు 
నలర్ుఁ దనయందు నుని మహాతుె హ్ర నిుఁ 
జిదచిద్ానందమయుని లక్ిెవర్ుుఁ బర్ము 
నీశిరేశిర్ుుఁ బొ డుఁ గన  నిదధచర త!  

4-14-ధృవక్తిిని నిలుచుట 

4-368-వచనము 
ఇట ి  సుశ్రలసంపనుిండును, బహి్ెణుాండును, 
ధర్ెసేతుర్క్షకుండును, ద్ీనవతసలుండు నయి యవని పాల్లంచు 
ధుివుండు దనుిుఁ బజిలు దండి ియని తలంప నిర్ువద్వయాఱువే లేండుి  
భోగంబుల చేతం బుణాక్షయంబును, నభోగంబుల ైన యాగాదులచేత 
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నశుభ క్షయంబునుం జేయుచు బహ్ుకాలంబు దనుకుఁ ద్వవిర్్ 
సాధనంబుగా రాజాంబుచేసర కొడుకునకుుఁ బటటంబుగటిట  
యచల్లతేంద్వయిుండెై యవిద్ాార్చిత సిపిగంధర్ి నగరోపమం బయిన 
ద్ేహాద్వకం బగు విశింబు భగవనాెయార్చితం బని, యాతెం 
దలంచుచు వ ండియు. 

4-369-చంపకమాల 

మను నిభుుఁ డంత భృతాజన మంతిి పురోహిత బంధు మిత ినం 
దన పశు వితత  ర్తి వనితా గృహ్ ర్మావిహార్ శ్ ైల వా 
ర నిధ్వ పరీత భూతల హ్ర ద్విప ముఖ్ా పద్ార్థ జాలముల్ 
ఘనమతిచే ననితాములుగాుఁ దలపో సర విర్కతచితుత ుఁడెై.  

4-370-సీస పదాము 
పుర్ము వ లిడి చని పుణాభూ బదర కా; 
 ఘన విశ్ాలానద్ీకల్లత మంగ 
ళాంబుపూర్ంబుల ననుర్కితమ్మైుఁ గుీంకి; 
 కమనీయ పర శుదధ  కర్ణుుఁ డగుచుుఁ 
బద్ాెసనసుథ ుఁడెై పవనుని బంధ్వంచి; 
 న లకొని ముకుళితనేతుిుఁ డగుచు 
హ్ర ర్ూపవ ైభవ ధ్ాానంబు చేయుచు; 
 భగవంతు నచుాతుుఁ బదెనేతుి 

4-370.1-తటేగతీి 
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నందు సతతంబు నిశులమ్మైన యటిట 
భకితుఁ బవిహింపుఁ జేయుచుుఁ బర్మమోద 
బాషపధ్ారాభిషరకుత ండు భవాయశుుఁడుుఁ 
బులకితాంగుండు నగుచు నిముెలుఁ దనర ు.  

4-371-వచనము 
మఱియు; విగత కేిశుండును, ముకతల్లంగుండునున ై, ధుివుండు 
తనుిుఁద్ా మఱచి యుండు సమయంబున దశద్వకుకల 
నుదాద్ాికానిశ్ానాయకుండునుం బో ల  వ ల్లంగ ంచుచు నాకాశంబున 
నుండి యొకక విమానంబు చనుద్ేర్ నందు ద్ేవశ్ేషీుఠ లును, 
జతుర్ుాజులును, ర్కాత ంబుజేక్షణులును, శ్ాామవర్ుణ లును, 
గద్ాధర్ులును, సువాసులును, గ రీటహారాంగదకుండలధర్ులును, 
క్మార్వయసుకలును, నుతతమశ్లి క కింకర్ులు నయిన వార్ల నిదాఱం 
గని; సంభమింబున లేచి మధుసూదను నామంబులు సంసెర ంచుచు 
వార్ల భగవతికంకర్ులంగాుఁ దలంచి దండపణిామంబు లాచర ంచినం 
గృషణపాద్ార్వింద వినాసతచితుత ండుుఁ, గృతాంజల్లయు, వినమితకంధర్ుండు 
న ైన ధుివునిం గనుంగ్ని పుషకర్నాభభకుత  ల ైన సునందనందులు 
ప్ీితియుకుత ల ై మందసరెతు లగుచు నిటినిర . 

4-372-ఉతపలమాల 

" ఓ నృప! నీకు భద ిమగు; నొపపగుచుని మద్ీయవాకాముల్ 
వీనులయందుుఁ జొనుపము; వివేకముతో నయిద్ేండినాుఁడు మే్ 
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ధ్ానిధ్వవ ై యొనర ున యుద్ాతత  తపో వతినిషఠ చేతుఁ ద్ే 
జఞనయశ్ాల్ల యైెిన మధుసూదనుుఁ దృప్రత  వహింపుఁ జేయవే!  

4-373-ఆటవ లద్వ 
అటిట శ్ార్్గపాణి యఖిల జగదార్త 
ద్ేవద్ేవుుఁ డతుల ద్వవామూర త 
మముెుఁ బనుప మే్ము మాధవపదమున 
కర థ నినుిుఁ గ్నుచు నర్ుగుటకును.  

4-374-వచనము 
వచిుతిమి; ఏ పదంబు నేని సూర జనంబులు సరోితతమం బని 
ప ందుదుర్ు; ద్ేనిుఁ జంద ిద్వవాకర్ గహీ్ నక్షతి తారాగణంబులు 
పదిక్ిణంబుగాుఁ ద్వర్ుగుచుండు; మఱియు నీదు ప్రతర్ులచేతను 
ననుాలచేతను ననధ్వ షరఠ తంబును, జగదిందాంబును, 
నభకతజనాతిదురా్యంబును నయిన విషుణ పదంబుం బొ ందుదువు 
ర్మిెద్ె విమానశ్ేషీఠ ం; బుతతమశ్లి కజన మౌళిమణియిెైన శ్రహీ్ర  పుతెత ంచె; 
ద్ీని న కక నర్ుి ండ" వనిన నుర్ుకమీ ప్రియుం డయిన ధుివుండు 
తనెధుర్ వాకాంబులు విని కృతాభిషేకుం డయి యచుటి మునులకుుఁ 
బణిమిలి్ల తద్ాశ్రరాిదంబులు గ ైకొని, విమానంబునకుం 
బదిక్ిణార్ునంబులు గావించి హ్ర పారి్దుల ైన సునందనందులకు 
వందనం బాచర ంచి భగవదూిపవినాసత  చక్షుర్ంతః కర్ణాద్వకుం డగుచు 
విమానాధ్వరోహ్ణంబు గావించుటకు హిర్ణెయ ర్ూపంబు ధర యించె; 
అపుపడు. 
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4-375-కంద పదాము 
సుర్దుందుభి పణ వానక 
ముర్జాదులు మొర్సె; విర్ుల ముసుర్ు గుర సె; గ  
న ిర్ గంధర్ుిల పాటలు 
భర తముల ై చెలుఁగ  నపుడు భవాచర తాి!  

4-376-వచనము 
అటిట  సమయంబున ధుివుండు దుర్్మంబగు తిివిషటపంబునకు నేగువాుఁ 
డగుచు ద్ీన యగు జననిం ద్వగనాడి యిెట ి  వోవుదు? నని చింతించు 
వానిం బారి్దు లవలోకించి యగభీాగంబున విమానార్ూఢ యైెి 
యిేగుచుని జననిం జూప్రన సంతుష్ాట ంతర్ంగుం డగుచు. 

4-377-కంద పదాము 
జనని సునీతిని మును కనుుఁ 
గ్ని యవల విమాన మ్మకిక గ్నకొని విబుధుల్ 
దనమీుఁదుఁ బుషపవరి్ము 
లనయముుఁ గుర యింప ధుివుుఁడు హ్రి్ముతోడన్.  

4-378-కంద పదాము 
చనిచని వ స గహీ్మండల 
మును ద్ెైరలోకాంబు సపతమునిమండలమున్ 
ఘనుుఁ డుతతర ంచి యవిలుఁ 
దనర డు హ్ర పదము నొంద్ెుఁ దదాయుుఁ బీితిన్.  
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4-379-వచనము 
అద్వ మఱియు నిజకాంతిచేతం ద్వలిోకంబులం బకిాశింపంజేయుచు 
నిరా్యాగమాంబును శ్ాంతులు సమదర్శనులు శుదుా లు సర్ి 
భూతానుర్ంజనులు నచుాతభకతబాంధవులు నయిన భద్ాిచార్ులకు 
సుగమాంబును నయి గంభీర్వేగంబు ననిమిషంబు నగు జఞాతిశుకంీబు 
సమాహితంబెై గోగణంబు మే్ధ్వ యందుం బో ల  న ందుుఁ 
బర భమిించుచుండు నటిట  యచుాతపదంబునుం బొ ంద్వ, 
విషుణ పరాయణుండెైన ధుివుండు తిిలోకచూడామణియిెై యొపుపచుండె; 
అపుపడు భగవంతుండెైన నార్దుండు ధుివుని మహిమం గనుంగ్ని 
పచిేతససతత రంబునందు వీణ వాయించుచు. 

4-380-సీస పదాము 
పతియి ెద్ెైవంబుగా భావంబులోపలుఁ; 
 దలుఁచు సునీతినందను తపః పి 
భావము కియీ ధర్ెభవా నిషఠ లుఁ బొ ందుఁ; 
 జాలర్ు బహి్ెర ి జనము లనిన  
క్షతిియకులు న నిుఁగా నేల? యిెవిుఁడు; 
 పంచసంవతసర్ పాియమునను 
సుర్ుచి దుర్ుకుత యగీ శర్భిని హ్ృదయుుఁడెై; 
 మద్ాికాహిత బో ధమతిుఁ దనర ు 

4-380.1-తటేగతీి 
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వనమునకు నేగ  హ్ర భకిత వశత నొంద్వ 
యజితుుఁ డగు హ్ర ుఁ తన వశుుఁడెై చర ంపుఁ 
జేసర వ సుఁ దతపదంబును జ ంద్ె, నటిట 
హ్ర పదంబును బొ ంద న విర కిుఁ దర్ము? 

4-381-కంద పదాము 
అని పాడె"ననుచు విదుర్ున 
కనఘుుఁడు మ్మైతేయిుుఁ డనియిె నంచిత భకితన్ 
వినుతోద్ాా మయశసుకం 
డనుఁగల యా ధుివుని చర త మార్ాసుత తాా!  

4-382-సీస పదాము 
మహితసతుపర్ుష సమెతమును ధనాంబు; 
 సిర్్పదింబు యశసకర్ంబు 
నాయుషకర్ంబుుఁ బుణాపది్ాయకమును; 
 మంగళ్కర్ మఘమరి్ణంబు 
సౌమనసాముుఁ బశింసాయోగామును బాప; 
 హ్ర్మును ధుివపదపాిపకంబు 
న ై యొపుప నీ యుపాఖ్ాానంబుుఁ దగ నీకు; 
 న ఱిుఁగ ంచితిని; ద్ీని న విుఁడేని 

4-382.1-తటేగతీి 
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తివుట శదీ్ాధ గర షుఠ ుఁడెై తీర్థపాద 
చర్ణ సర్సీర్ుహ్దియాశయీుుఁడు న ైన 
భవాచర తు ద్వనాంత పభిాతవేళ్ 
లను సరనీవాల్ల పూర ణమ లందు మఱియు.  

4-383-తేటగతీి 

ద్ాిదశినిుఁ బదె బాంధవ వాసర్మున  
శవీణ నక్షతమిున ద్వనక్షయమునందుుఁ 
బర్ుఁగ సంకమీణవాతీపాత లందు 
సభల భకితని వినునటిట  సజానులకు.  

4-384-వచనము 
కేిశనాశనంబును మహాపకిాశంబును న ైన భగవదాకితయు శ్రలాద్వ 
గుణంబులును గలుగు; మఱియుుఁ ద్ేజఃకామునకుుఁ ద్ేజంబును, మనః 
కామునకు మనంబును, నిష్ాకమునకుుఁ దతతవవిజాఞ నంబును గలుగు; 
ద్ీని వినిప్రంచువార కి ద్ేవతానుగహీ్ంబు గలుగు: ఇటిట  యుపాఖ్ాానంబు 
నీ క ఱింగ ంచింతి” నని మ్మైతేయిుండు విదుర్ునకుుఁ జ ప్రపన కమీంబున 
శుకయోగ  పరీక్ితున క ఱింగ ంచిన తెఱంగున సూతుండు శ్ౌనకాదులకు 
వినిప్రంచి వ ండియు నిటినియిె "అట ి  చెప్రపన మ్మైతేయిునిం గని 
విదుర్ుం డిటినియిె. 

4-385-సీస పదాము 
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" అనఘాతె! నార్దమునిపతి ధుివ చర ; 
 తమిు పచిేతసుల సతత రంబునందు 
నర థమ్మై గీర తంచె నంటి; పచిేతసు; 
 లన న వి? ర విర  తనయు? ల టిట 
వంశజుల్? సతత ర మ్మ విల నను జేసర? ర్; 
 ధిర్మందు నిజకుల ధర్ెశ్రలు 
ర్గు పచిేతసులచే యజియింపుఁగాుఁ బడె; 
 యజఞపూర్ుషుుఁ డెట ట  లచుాతాంఘి్ొ 

4-385.1-తటేగతీి 

భకితయుకుత ుఁడు విద్వత సద్ాాగవతుుఁడు 
ద్వవిర  హ్ర పాదసేవా విధ్వపియుకత 
ద్ేవదర్శనుుఁ డగు నటిట ద్వవాయోగ  
నార్దుం డెట ి  గ్నియాడె శ్ౌర కథలు?  

4-386-కంద పదాము 
నా కిపు డెఱిుఁగ ంపుము సు 
శ్లి కుని చర తామృతంబు శ్లీతాింజలులం 
బెైకొని జుఱిియుుఁ దనివిం 
గ కైొనకునిద్వ మనంబు గర్ుణోప్ేతా!" 

4-387-కంద పదాము 
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అని యడిగ న విదుర్ునిుఁ గనుుఁ 
గ్ని మ్మైతేయిుండు పల్లక  గ్నకొని ధుివుుఁడున్ 
వనమునకుుఁ జనిన నాతని 
తనయుం డగు నుతకళ్ళండు దళితాఘుండెై.  

4-388-సీస పదాము 
చతుర్ుుఁ డాజనె పశి్ాంతుండు నిససంగుుఁ; 
 డును సమదర్శనుండును ఘనుండు 
న ై యాతెయందు లోకావళి, లోకంబు; 
 లందు నాతెను జూచు చనఘమ్మైన 
యనుపమయోగకియీా పావకాదగధ; 
 కర్ె మలాశయ కలనుఁ బేర ు 
జడుని క ైవడిుఁ జీుఁకు చందంబునను మూఢు; 
 పగ ద్వ నునెతుత ని భంగ ుఁ జ విట ి

4-388.1-తటేగతీి 

వడువునను గానుఁబడుచు సర్ిజుఞ ుఁడెై ప ి
శ్ాంతకీల హ్ుతాశను సర్ణిుఁ బొ ల్లు 
సతత శ్ాంతంబు నంచిత జాఞ నమయము 
న ైన బహి్ెసిర్ూపంబు నాతెుఁ దలుఁచి.  

4-389-కంద పదాము 
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తనకంటె నితర్ మొక టెఱుుఁ 
గని కతమున సార్ిభరమకశ్రుీఁ బొ ందన్ 
మనమునుఁ గోర్క యుండుటుఁ 
గని కులవృదుధ లును మంతిిగణములు నంతన్.  

4-390-వచనము 
అతని నునెతుత నింగాుఁ ద్ెలసర తదనుజుం డెైన వతసర్ునికిుఁ బటటంబు 
గటిటర ; ఆ వతసర్ునికి సర్ిర థ యను భార్ా యందుుఁ బుష్ాపర్ుణ ండును, 
జందకిేతుండును, నిషుండును, నూర్ుా ండును, వసువును, 
జయుండును నన నార్ుిర్ు తనయులు గల్లగ ర ; అందుుఁ బుష్ాపర్ుణ ం 
డనువానికిుఁ బభియు ద్యషయు నను నిదాఱు భార్ా ల ైర ; అందుుఁ బభి 
యనుద్ానికిం బాితర్ెధాంద్వన సాయంబు లను సుతతియంబును, ద్యష 
యను ద్ానికిం బది్యష నిశ్రథ వుాషుట  లనువార్ు ముగు్ ర్ును బుటిటర ; 
అందు వుాషుట ం డనువానికిుఁ బుషకర ణి యను పతిి యందు సర్ితేజుం 
డను సుతుండు పుటెట ; వానికి నాకూతి యను మహిషర వలనుఁ 
జక్షుససంజుఞ ం డయిన మనువు జనియించె; వానికి నడిల యను భార్ా 
యందుుఁ బుర్ువును, గుతుసండును, ద్వతిుండును, దుాముిండును, 
సతావంతుండును, ఋతుండును, వతిుండును, నగ ిష్ోట ముండును, 
నతిరాతుిండును, సుదుాముిండును, శిబియును, నులుెకుండును 
నను పనిిదధఱు తనయులు గల్లగ ర ; అందు నులుెకునికిుఁ బుషకర ణి 
యనుద్ాని వలన నంగుండును, సుమనసుండును, ఖ్ాాతియుుఁ, 
గతీువును, నంగ ర్సుండును, గయుండును నను నార్ుిర్ు గ్డుకులు 
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పుటిటర ; అందు నంగునికి సునీథ యను ధర్ెపతిివలన వేనుం డను 
పుతుిం డుదయించిన. 

4-15-వనేుని చర తి 

4-391-మతేతభ వికీీడతిము 
క్ితినాథయతతముుఁ డాతెనందనుని దుశ్రశలంబు వీక్ించి దుః 
ఖితుుఁడెై యొంటిగుఁ దతుపర న్ వ డల్ల యేిగ న్ వేగ మ్మంద్ేనిుఁ ద 
ద్తి వీక్ించి మునీశిర్ులు్ ప్రతుల ై దంభోళిసంకాశ వా 
కాతతిం జావ శప్రంప వాుఁ డపుడు వీుఁకం గూల , నమే్ెద్వనిన్ 

4-392-సీస పదాము 
క కైొని యపుడు లోకం బరాజకమ్మైనుఁ; 
 బజిలు దసకర్ప్ీడుఁ బలిటిలిుఁ 
గనుుఁగ్ని దుఃఖించి మునులు గతాసుుఁడెై; 
 పడిన వేనుని వలపల్ల భుజంబు 
నర థ మథవంప నారాయణాంశంబున; 
 నాద్వరాజన నొపుపనటిట  పృథుుఁడు 
జనియించ"ె ననవుడు విని విదుర్ుుఁడు మునిుఁ; 
 గనుుఁగ్ని పల్లక  " నో యనఘచర త!  

4-392.1-తటేగతీి 

సాధువు సుశ్రలనిధ్వయును సజానుండు 
నలఘు బహి్ెణుాుఁడును న ైన యటిట యంగ 
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ధర్ణివిభునకు దుషటసంతాన మ్మట ి  
గల్లగ ? నయాంగపతి యిేమి కార్ణమున 

4-393-వచనము 
విమనసుకం డగుచుుఁ బుర్ంబు విడిచ?ె ధర్ెకోవిదుల ైన మునులు 
దండవతిధర్ుండును, రాజును నగు వేనుని యందు నే పాపంబు 
నిర్ూప్రంచి బహి్ెదండం బొ నర ు ర్ద్వయునుం గాక లోకంబున రాజులు 
లోకపాల తేజఞధర్ులు, పజిాపాలనాసకుత లుుఁ గావునుఁ గలెషంబు 
గల్లగ నం బజిలచేత నవజాఞ నర్ుి ల ై యుందుర్ు; గావున నా వేనుని 
చర తంిబు శదీ్ాధ గర షుఠ ండు భకుత ండు న ైన నాకుం బరాపర్విధగేసీర్ుండ 
వయిన నీ వ ఱింగ ంప నర్ుి ండ" వనిన మ్మైతేయిుం డతని కిటినియిె. 

4-394-సీస పదాము 
" అనఘాతె! రాజర ి యిెనైటిట  యయాంగ; 
 మే్ద్వనీ విభుుఁ డశిమే్ధమఖ్ము 
గావింప ఋతిిఙ్ిికాయంబు చేత నా; 
 హ్ూత మయుాను సుర్వాిత మందు 
నాతె హ్విరాాగ మంద రాకుండిన; 
 నపుపడు ఋతిికుక లదుాతంబు 
నందుచు యజమానుుఁడెైన యయాంగ మ; 
 హమవర్ుుఁ జూచి రాజేంద!ి యిట ి  

4-394.1-తటేగతీి 
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తిిదశు ల్లద్ె ప్రలిబడియును ద్వవిర  యాతె 
భాగములుఁ బొ ంద రా ర ైర  భవాచర త!  
యేిమి హేతువొ యిద్వ మాకు న ఱుుఁగుఁబడదు;  
కనుఁగ హ్ోమంబు దుషటంబు గాదు మఱియు.  

4-395-వచనము 
శదీ్ాధ యుకుత ల ై ధృతవతిుల ైన యిా బహి్ెవాదులచేత సంపయిుకతంబు 
ల ైన యిా ఛందసుసలు వీర్ావంతంబులయి యుని యవి; ఇందు 
ద్ేవతాపరాధం బణుమాతంి బయిన న ఱుంగము; ఇటిటచోటం గర్ెసాక్షు 
లయిన ద్ేవతలు సికీయ భాగంబు లంగీకర ంపకుండుటకుుఁ గతం 
బెయాద్వయో" యనిన న యాంగుండు దుఃఖితసాింతుండెై 
తనిిమితతంబు సదసుాల నడుగం దలంచి వార్ల యనుమతిం బడసర 
మౌనంబు మాని యిటినియిె. 

4-396-ఆటవ లద్వ 
" అనఘచర తులార్! యాహ్ూతు లయుా సు 
పర్ిగణము లాతె భాగములను  
సీికర ంప? రేను జేసరన యపరాధ 
మ్మటిట  దనిన వార్ ల్లట ట  లనిర .  

4-397-కంద పదాము 
నర్నాథా! యిద్వ యిపుపడు 
వొర్సరన దుషకృతము గాదు పూర్ిభవమునం 
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బర్ుఁగ న దుర తం బిద్వ యా 
దర్మున న ఱిగ ంతు మింత ధనాచర తాి;  

4-398-కంద పదాము 
నీ వింతవాుఁడ వయుాను 
భూవర్! సంతానలాభమును బొ ందమి నా 
ద్ేవతలు యాగభాగము 
ల్మ వేళ్ భుజింప ర ైర  యిందుకు నీవున్.  

4-399-తేటగతీి 

పుతకిామే్షరట ుఁ గావించి పుతుిుఁ బడయు 
మటలి నర ున ద్ేవత లాతెభాగ 
మర థ నంగీకర ంతు; ర్ యాజఞ పుర్ుషు 
హ్ర  భజించిన సకల కార్ాములుుఁ గలుగు." 

4-400-వచనము 
అనిన నాతండు సంతానార్థంబు శిప్రవిషటద్ేవతాకం బయిన 
పురోడాశంబుచే హ్ోమంబుగావించినం దద్ీయ హ్ోమకుండంబు నందు 
హేమమాలాాంబరాభర్ణుం డయిన పుర్ుషుండు హిర్ణెయ పాతింబున 
సరదధపాయసంబు గ్నుచు నుదయించిన నపుపడు విపాినుమతంబున 
నా రాజు దతాపయసంబు నంజల్లచే గహీించి సంతోష యుకుత ండగుచు 
భార్ా కొసంగ ; అంత. 

4-401-చంపకమాల 
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కమలదళాక్ి పాయసము గ్తుక మొపప భుజించి భర్తృ సం 
గమమునుఁ జేసర తత్క్షణమ గర్ాముుఁ ద్ాల్లు కుమార్ుుఁ గాంచె న 
కొకమర్ుుఁడు నంత మాతృజనకుం డగు మృతుావుుఁ బో ల్ల తా నధ 
ర్ెమునుఁ జర ంచుచుండె గుణమండన! వేనుుఁ డనంగ నిచులున్ 

4-402-చంపకమాల 

ఎనయుఁగ బాలామందుుఁ దన యిాడు కుమార్ులుఁ గీడీుఁ బో ల  న  
మెనమున భీతి లేక కృపమాల్ల పశుపకిర్ంబు నొంచు పో  
ల్లకని నర కటిట  చంపుచును గ ల్లబషలుబాక వృతితమ్మై శరా 
సనశర్ముల్ ధర ంచి మృగజాతి నసాధుగతిన్ వధ్వంచుచున్.  

4-403-వచనము 
ఇట ి  మాతామహ్ ద్యషంబునం బాపవర్తనుండెై చర యించు కొడుకుం 
జూచి యంగుండు వివిధ శ్ాసనంబుల దండించియు నతని 
దుశ్ేుషరటతంబులు మానుపం జాలక దుఃఖితాతుెండెై మనంబున. 

4-404-కంద పదాము 
అనయము నిటిట  కుపుతుినిుఁ 
గని పర తాపంబుుఁ బొ ందుకంటెను ధర్లో 
ననపతుాం డగు టలపుపను 
వనజాక్షు భజించునటిట వాుఁ డగువాుఁడున్." 

4-405-వచనము 
అని వ ండియు నిటినియిె. 
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4-406-సీస పదాము 
" జనులకు దుషుపతకిునిచేత నపకీర త; 
 యు నధర్ెమును సర్ిజనవిరోధ 
మును మనోవాథయును ననయంబు బాిప్రంచు; 
 నటిట  కుపుతుిమోహ్ంబు విడువుఁ 
జాలక బహ్ుమాన సంగతిుఁ గను న విుఁ; 
 డతని గేహ్ంబు దుఃఖ్ాలయంబు 
నగు నని మఱియు నిటిను మనుజుండు శ్ల; 
 కసాథ న మగు పుతుికతనుఁ జేసర 

4-406.1-తటేగతీి 

యనుపమకేిశ భాజనం బయిన గృహ్ము 
విడుచుుఁ గావున నిటిట వివేకహమనుుఁ 
డగు కుపుతుి సుపుతుిుఁగా నాతెుఁ దలుఁతు 
ననుచు నా రాజు బహ్ుదుఃఖితాతుెుఁ డగుచు.  

4-407-కంద పదాము 
తగు సుమహ  శిరోాదయ 
మగు గృహ్మును బజిల, నిద ినంద్వన భార్ాన్ 
ద్వగవిడిచి యెికకడేనిని 
జగతీశుుఁడు చన  నిశ్రథవ సమయము నందున్.  

4-408-వచనము 
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అంతుఁ దదిృతాత ంత బంతయు సుహ్ృద్ాబంధవ పురోహితామాతా 
పభిృతు లయిన పజి ల ఱిుఁగ  దుఃఖించుచుని సమయంబున భూమి 
యంద్ెలి యెిడలుఁ దదనేిషణం బాచర ంచి గూఢుం డయిన 
పర్మపుర్ుషునిం గానలేని కుయోగ  చందంబున నా రాజుం 
బొ డగానలేక విఫలోద్య ాగులయి మగ డి పుర్ంబునకు వచిుర ; 
తదనంతర్ంబ. 

4-409-సీస పదాము 
సమధ్వక బహి్ెనిష్ాఠ తిగర షుఠ లౌ; 
 భృగాిద్వ మౌనీంది బృంద మపుడు 
లోకావన ై కావలోకనోతుసకు ల ైన; 
 జనులు సిర్క్షక జనవిభుండు 
లేమిుఁ బశుపాియుల ై మ్మలంగుటుఁ గని; 
 యంత వేనుని మాత యగు సునీథ 
యనుమతి నఖిల పజిావళి కప్రియుం; 
 డెైన న వేినుుఁ బటాట బిషరకుత ుఁ 

4-409.1-తటేగతీి 

జేసర; ర్ంతట మహితోగశీ్ాసనుుఁ డగు 
వేనుుఁ బటటంబు గట ట ట విని సమసత  
తసకర్ులు సర్పభీతిచేుఁ దలుఁగు మూషర 
కముల క ైవడి నడుఁగ ర  గహ్నములను.  
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4-410-వచనము 
అంత నతండు. 

4-411-చంపకమాల 

పర్ువడి నషట లోకపర పాలక ముఖ్ా విభూతి యుకుత ుఁడెై 
పర్ుఁగ  నృపాసనంబున విభాసరతుుఁ డౌట సిభావసరదధమ్మై 
వఱలు మహావలేపమున వార్క సంతత మాననీయ స 
తుపర్ుషుల న లి న ందుుఁ బర భూతులుఁ జేయుచు నుండె నిచులున్.  

4-412-చంపకమాల 

మఱియు నతండు భూగగనమార్్ములం ద్ొకవేళ్ నొకకుఁడే 
యర్దము న కిక కుీమెర్ు నిర్ంకుశవృతిత ుఁ జర ంచు మతత  సరం 
ధుర్విభు పో ల్లక సతుపర్ుషదూషరత వర్తన నొపుపచున్ నిర్ం 
తర్ సుజనాపరాధకృతి తతపర్ మానసుుఁడెై కీమంబునన్.  

4-413-కంద పదాము 
ద్వవుాలు వ ఱుఁగందుఁగుఁ బృ 
థీివోామముల గల భేర  వేయిించె న య 
షటవా మద్ాతవామహ్ో  
తవాం విపాి యనుచు నుద్ాతతధినులన్.  

4-414-కంద పదాము 
అని యిట ట లు భేరీర్వ 
మునుఁ జేసర సమసత  ధర్ెములు వార ంపన్ 
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మును లవినీతుం డగు వే 
నుని దుశుర తంబు జనమనోభయ మగుటన్.  

4-415-తేటగతీి 

కని కృపాయతుత  లగుచు నిటినిర  యిటిట 
రాజచోర్ భయంబు ల్మ భూజనులను 
బలసర యిర్ువంకలను బాధ పఱుపుఁ జొచెు 
ద్ార్ువందుల వహిి చందమునుఁ బెలుచ.  

4-416-చంపకమాల 

అర్య నరాజకంబగు మహాభయముం ద్ొలుఁగ ంపుఁగోర  యి 
టెిఱుుఁగక యిా యనర్ుి ని మహమపతిుఁ జేసరన యటిట  ద్యషముం 
బర్ువడిుఁ జ ంద్ె దుగార్స పానమునం బర వృద్వధనొందు న 
యుార్గము భీతి పో షకుని నొంద్వన రీతి ననర్థహేతువ ై.  

4-417-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

4-418-కంద పదాము 
మునుకొని సునీథ గర్ాం 
బున జనియించియు సిభావమున దురా్నుుఁడెై 
యెినయుఁ బజిాపాలనమున 
కును బాలపడి పజిల మనిిగ్నుఁ జొచెుుఁగద్ే.  
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4-419-వచనము 
అద్వగాన నీ వేనుండు పూర్ింబున జాఞ న సంపనుిలచేత రాజుగాుఁ 
జేయంబడియిెుఁ; గావున నిటిటవాని మన మందఱమును గూడి 
పాిర థంతము; లోకర్క్షణార్థం బగుటుఁ దద్యధ షంబు మనల సపృశింపదు; 
సమీచీనోకుత లం జేసర వీని ననునయింప వాని గహీింపకుండెనేని ముని 
లోకధ్వకాకరాగ ిసందగుధ ం డగు వీని మన తేజఞమహాగ ిచేత భసీె 
భూతుంజేయుద" మని యాలోచించి గూఢమనుా లగుచు వేనునిం 
గద్వయం జని యతని కిటినిర . 

4-420-కంద పదాము 
" నర్పాలక! నీ కాయువు 
సరర యును బలమును యశంబుుఁ జేకఱు వృద్వధం 
బొ ర్యుదుగా" కనుచు మనో 
హ్ర్ముగ నాశ్రర్ిద్వంచి యతివినయమునన్ 

4-421-వచనము 
ఇటినిర  “నరేంద్ాి! యిే మొకకటి వినివించెద; మవధర ంపుము; 
పుర్ుషులకు వాఙ్ెనఃకాయ వృతుత ల వలన నాచర ంచు ధర్ెంబు సమసత  
లోకంబులను విశ్లకంబులం జేయు; నసంగు లయిన వార కి మోక్షంబు 
నిచుును; అటిట  ధర్ెంబు పిజలకు క్ేమకార్ణంబు గావున నీ యందుుఁ 
జ డకుండుం గాక" యని పల్లకి మఱియు "ధర్ెంబు నాశంబు నొంద్వన 
న ైశిర్ాంబుచే రాజు విడువంబడు” నని చెప్రప వ ండియు నిటినిర  
“దుషటచితుత లగు నమాతుాలవలనను దసకర్ులవలనను బజిలు 
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నాశంబు నొందకుండ ర్క్ించుచు యథానాాయంబుగ వార్లచేుఁ గర్ంబు 
గ్నుచు నుండు మహమపతి యిహ్పర్సౌఖ్ాంబుల నందును; 
అద్వయునుం గాక యెివిని రాషట రంబున నే పుర్ంబున యజేఞశిర్ుం 
డయిన పుర్ుష్ో తతముండు నిజవరాణ శమీోచితం బయిన దర్ెంబు గల 
వార చేత యజియింపంబడు, నటిట  నిజశ్ాసనవర త యగు రాజు వలన 
సర్ిభూతభావనుండును, మహాభాగుండును, భగవంతుండు నగు 
సరేిశిర్ుండు సంతుషుట ం డగును; అటిట  సకల జగద్ీశిర్ుం డెైన 
సరేిశిర్ుండు సంతోషరంచిన రాష్ాట ర ధ్వపతికి సర్ిసౌఖ్ాంబులుుఁ బాిప్రంచు; 
లోకపాలకు లగువార్ు సరేిశిర్ునికొఱకు బల్లపది్ానంబులు 
చేయుదుర్ు; సమసతలోకద్ేవతాయజాఞ ద్వ సంగహీ్ుండును, 
వేదమయుండును, దవిామయుండును, దపో మయుండు నగు 
నారాయణుని విచితంిబుల ైన యజఞంబులచేత యజనంబుచేసరన నీకు 
నభయం బగు; మోక్షంబునుం గలుగుం; గావున నీ రాజాంబున 
మఖ్ంబులు చేయు మని యాజాఞ ప్రంపుము; నీ దే్శంబునుఁ జేయంబడిన 
యజఞంబులచేత హ్ర కళాయుకతంబు లగు ద్ేవగణంబులు సరిషటంబుల ై, 
తుషటంబు లగుచు భవద్ీయవాంఛితార్థంబుల నితుత ర్ు; గావున 
ద్ేవతాతిర్సాకర్ంబు నీకు యుకతంబు గాదు; వేదచోద్వతంబు లగు 
ధర్ెంబులం ద్ాసకుత ండవు గ" మెనిన వేనుం డిటినియిె. 

4-422-కంద పదాము 
" మునులార్! మీర్ ల్లపుపడు 
నను నీ గతిుఁ బడుచుుఁదనమునం బల్లకితి; ర  ై
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నను నద్వ యధర్ె; మందుల 
న నయుఁగ ధర్ెమనుఁ గలద్ె? యెిచుటన ైనన్.  

4-423-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

4-424-చంపకమాల 

ఎనయుఁగ జార్కామిని నిజేశుని ముొచిుల్ల జార్పూర్ుషుం 
దనపతిుఁ గాుఁ దలంచు గతిుఁ దదాయు మూఢమనసుకల ై తన 
ర ున నర్పాలర్ూపము ధర ంచిన యిాశిర్ు నన ిఱుంగ క 
నుాని భజియింప మీ ర హ్పరోనిత సౌఖ్ాము లంద ర నిుఁడున్." 

4-425-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె “యజఞ పుర్ుషుం డన న విం? డెవిని 
యందు మీకు భకిత సేిహ్ంబు లుదయించె? భర్తృసేిహ్ విదూర్ ల ైన 
కుయోషర ద్ణంబులు జార్ు నందుుఁ జేయు భకిత చందంబునుఁ బల్లక దర్ు; 
అద్వయునుం గాక. 

4-426-కంద పదాము 
హ్ర  హ్ర్ హిర్ణాగర్ా 
సిర్ధ్ీశిర్ వహిి శమన జలధ్వపతి మర్ు 
నిర్వాహ్న శశి భూ ర్వి 
సుర్ముఖ్ుాలు నృపశరీర్ సూచకు లగుటన్.  
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4-427-కంద పదాము 
పర కించి నను భజింపుుఁడు 
ధర్ణీశుుఁడు సర్ిద్ేవతామయుుఁ డగు; మ 
తసర్ ముడుగుుఁడు; నాకంటెను 
బుర్ుషుుఁడు మఱియెివిుఁ డగపీూజార్ుి ుఁ డిలన్?  

4-428-వచనము 
అద్వగాన మీర్ు నాయందు బల్లవిధ్ానంబులు చేయుండు;" అని పాప 
కర్ుెండు, నసత్రవర్తకుండు, నషటమంగళ్ళండు, విపరీతజాఞ నుండు నగు 
వేనుండు పండితమాని యగుచుం బల్లకి మునుల వచనంబులు 
నిరాకర ంచి యూర్కుని; నముెనులు భగిమనోర్థుల ై తమలో 
నిటినిర  “ఈ ద్ార్ుణకర్ుెం డయిన పాతకుండు హ్తుం డగుం గాక; 
వీుఁడు జీవించెనేని వీనిచేత నీ జగంబులు భసెంబులు గాుఁగలవు; ఇద్వ 
నిశిుతంబు; దుర్ిృతుత ం డగు వీడు మహారాజ సరంహాసనంబున కర్ుి ండు 
గాుఁడు; వీుఁడు మునుి నే సరేిశిర్ు ననుగహీ్ంబున నిటిట  విభూతి 
యుకుత ం డయిెా నటిట  యజఞపతి యైెిన శ్రవీిషుణ ని నింద్వంచుచునివాుఁడు; 
గావున నిరి్జాుండెైన హ్ర నిందకుని హ్ననంబు చేయ వలయు” నని 
మును లుద్య ాగ ంచి యాతెపకిాశితంబెైన కోీధంబునం జేసర 
హ్ుంకార్మాతంిబున నా యిాశిర్నింద్ాహ్తుం డగు వేనునిం 
బొ ల్లయించిర ; అంత. 

4-429-కంద పదాము 
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అర్సర సునీథయు శ్లకా 
తుర్ యిెై తన సుతుుఁడు దనువుుఁ ద్ొఱుఁగ నుఁ దదనం 
తర్మునను యోగశకితం 
బర్ువడి నిజ తనయు తనువుుఁ బర పాల్లంచెన్.  

4-430-వచనము 
అంత నొకకనాుఁడు. 

4-431-సీస పదాము 
మునివరేణుాలు భకిత దనర్ సర్సితీ; 
 సల్లలంబులను గృతసాిను లగుచు 
మునుకొని తతీతర్మున నగ ిహ్ో తమిుల్; 
 విలసరలి నియతిుఁ గావించి యచటుఁ 
దవిల్ల సతుపర్షకథా వినోదంబులు; 
 సలుపుచు నుండంగ సకలలోక 
భయదంబు లగు మహ్ో తాపతముల్ ద్య ుఁచిన; 
 మసల్ల లోకంబు లమంగళ్ములు 

4-431.1-తటేగతీి 

వొర్య కుండెడుుఁ గా కని బుద్వధలోనుఁ 
దలుఁచుచుండుఁగుఁ బెలుచ నుదగ ీమగుచు 
సర్ి ద్వశలను బాంసువరి్ంబు గుర సెుఁ;  
దసకర్ులు సర్ిజనుల వితతములు గ్నిర .  
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4-432-వచనము 
ఇటిట  లోకోపదవిం బెఱింగ  జననాథుం డుపర్తుం డగుటం జేసర 
జనపదంబు లరాజకంబుల ై యనోానాహింసల నొందుచుం 
దసకర్బాధ్వతంబు లగుచు నుండుట యిెంఱింగ యుుఁ 
దనిివార్ణంబునకు సమర్ుథ  లయుాను జఞరాద్వ బాధలం గనుంగ్నుచు 
మునులు వార ంపక యుండిర ; మఱియు సమదర్శనుండు శ్ాంతుండు 
మననశ్రలుండు నగు బాిహ్ెణుండు ద్ీనుల నుప్ేక్ించిన నతని తపంబు 
భినిభాండగతం బయిన క్మర్ంబు చందంబున క్షయించుం; గావున నంగ 
వసుధ్ాధ్ీశ వంశ్లదావులు హ్ర పద్ాశయీు లగుటం జేసరయు నమోఘ 
సతతవనిషుఠ లగుటం జేసరయు వీర్ల వంశంబు విచిేతిత  నొంద్వంప ననర్ింబు; 
గాన సాథ పనీయం బగు నని నిశుయించి మృతుండెైన వేనుని కళేబర్ంబు 
డగ్ఱ వచిు తదూర్ు మథనంబు గావింప; నందు. 

4-433-సీస పదాము 
ఘన కాక కృషణ  సంకాశ వర్ుణ ండును; 
 హ్రసాివయవుుఁడు మహాహ్నుండు  
హ్రసిబాహ్ుండును హ్రసిపాదుండును; 
 నిమి నాసాగుీండు న ఱయ ర్కత 
నయనుండుుఁ ద్ామవొర్ణశెశీుకేశుండు; 
 నతి ద్ీన వదనుండు న ైన యటిట 
యొకక నిష్ాదకుం డుదయించి యేిమి చే; 
 యుదు నని పలుకుచునునిుఁ జూచి 
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4-433.1-తటేగతీి 

వర్మునులు నిషీద యనుచుుఁ బలుకుటయును 
ద్ాన వాుఁడు నిష్ాద్ాభిద్ానుుఁ డయిెా;  
నతని వంశుాలు గ ర కాననాళి వేను 
కలెషముుఁ ద్ెలుపచుండిర  కడుఁక మఱియు.  

4-16-అర ుపృథుల జననము 

4-434-కంద పదాము 
కని వార్ నపతుాం డగు 
మనుజేందుిని బాహ్ులంత మథవయించిన నం 
దనఘం బగు నొక మిథునము 
జనియించెను సకల జనులు సమెద మందన్.  

4-435-వచనము 
అందు లోకర్క్షణార్థంబుగా నారాయణాంశంబున నొకక పుర్ుషుండును 
హ్ర కి నితాానపాయిని యైెిన లక్మెకళాకల్లతయు, గుణంబులను 
భూషణంబులకు నలంకార్ పది్ాతిియు నగు కామినియు జనియించ;ె 
అందుుఁ బృథుశవీుండును బృథుయశుండు నగుట నతండు ‘పృథు 
చకవీర త’ యనుప్ేర్ం పసిరదుధ ండయిెా; అయాంగనయు ’నర ు’ యను 
నామంబునం దనర్ుచు నతని వర యించె; నా సమయంబున. 

4-436-సీస పదాము 
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అందంద కుర యించి ర్మర్ులు మునినాథ!; 
 వితతి మోదం బంద విర్ులవానుఁ;  
బర్మానుర్కిత శుంభలి్మలుఁ జూపటెట ; 
 సుర్పతి వీట నచుర్ల యాట;  
కర్ణ ర్సాయన కమీమున వీతెంచెుఁ; 
 బర్ ప్ెైన తేట కినిర్ులపాట;  
యనిమిషకర్హ్తం బెై చాలుఁ జ లుఁగ ను; 
 విభవోతసవంబు దుందుభిర్వంబు;  

4-436.1-తటేగతీి 

మునినుతి చెలంగ  శిఖి గుండముల వ ల్లంగ  
నంత నచటికి సర్సీర్ుహాసనుండు 
గర్ుడ గంధర్ి కినిర్ గణముతోడ 
నర థుఁ జనుద్ెంచె సమోెద మతిశయిలి.  

4-437-వచనము 
అంత. 

4-438-కవిరాజ విరాజితము 
అర్యుఁగ వ ైనుాని దక్ిణహ్సతము నందు ర్మార్మణీసుమనో 
హ్ర్ులల్లతాయుధచిహ్ిము లంఘుొల యందు సమగీహ్లాంకుశభా  
సిర్ కుల్లశధిజ చాప సరోర్ుహ్ శంఖ్ విరాజిత రేఖ్లు వి 
సుుర్గతి నొపపుఁ బితామహ్ముఖ్ుాలు చూచి సవిసెయుల ైర  తగన్.  
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4-439-వచనము 
ఇతండు నారాయణాంశ సంభూతుండు నితని యంగన ర్మాంశ 
సంభూతయుం గానోపుదుర్ు; అని తలంచి యయావసర్ంబున 
బహి్ెవాదు లగు బాిహ్ెణోతతము లతనికి విధుాకతపకిార్ంబున 
రాజాాభిషేకంబు గావించిర ; తదనంతర్ంబ. 

4-440-కంద పదాము 
సర దంభోనిధ్వ ఖ్గ మృగ 
ధర్ణీ సుర్వర్తమ పర్ితపమిుఖ్ముల ై 
పర్ుఁగ న భూతశ్ేణీులు 
నర్వర్ునకుుఁ దగ నుపాయనము ల్లచెు నొగ న్.  

4-441-తేటగతీి 

సమధ్వకఖ్ాాతి నా పృథుచకీవర త 
ద్ేవి యగు నర ుతోుఁ గూడ ద్వవావసత ర 
గంధ మాలా విభూషణ కల్లతుుఁ డగుచుుఁ 
బావకుుఁడుుఁ బో ల  సత్రభాభాసర యయిెా.  

4-442-సీస పదాము 
రాజరాజా పృథురాజుకు హేమమ; 
 యంబెైన వీర్వరాసనంబు 
జలపతి జలకణ సాివకం బగు పూర్ణ; 
 చంద ిసనిిభ సరతచేతమిు మఱి 
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పవమానుుఁ డమలశ్లభన మగు వాలవా; 
 జన సమంచిత సరతచామర్ములు 
ధర్ుెండు నిర్ెలోదాతీకర తమయ మగు; 
 మహ్నీయ నవ పుషప మాల్లకయును 

4-442.1-తటేగతీి 

జంభవ ైర  కిరీటంబు శమనుుఁ డఖిల 
జన నియామక దండంబు జలజభవుుఁడు 
నిగమమయ కవచంబు వాణీలలామ  
సిచే మగు నవాహార్ మొసుఁగ ర  మఱియు.  

4-443-సీస పదాము 
ద్ామోదర్ుండు సుదర్శన చకంీబు; 
 నవాాహ్తెైశిర్ా మబాపాణి 
చంద్ాిర్ధధర్ుుఁ డర్థచంద ిరేఖ్ాంకిత; 
 కమనీయ కోశసంకల్లత ఖ్డ్ 
మంబిక శతచంది మను ఫలకముుఁ జందుి; 
 డుయమృతమయ శ్ేితహ్యచయంబుుఁ  
దిషట ర్ూపాశ ీయోద్ాతత  ర్థంబును; 
 భానుండు ఘృణిమయ బాణములును 

4-443.1-తటేగతీి 
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శిఖియు నజగోవిష్ాణ సంచిత మహాజ 
గవ మనందగు చాపంబు నవనిద్ేవి 
యోగమయమ్మైన పాదుకాయుగము గగన 
చర్ులు గీతంబు ల్లచిుర  సంతసమున.  

4-444-వచనము 
వ ండియుం; బతిిద్వవసంబు నాకాశంబు పుషపంబులు గుర యింప 
మహ్ర్ుి లు సతాంబుల ైన యాశ్రర్ిచనంబులు సలుప సముదుిండు 
శంఖ్ంబును, నదంబులు పర్ితంబులు నదులును ర్థమార్్ంబు 
నొసంగ ుఁ; దదనంతర్ంబ సూత మాగధ వంద్వ జనంబులు దనుి 
నుతియించినం బతిాపశ్ాల్ల యగు నవ ైినుాండు మందసరెత సుందర్ 
వదనార్విందుండెై చతుర్ వచనుం డగుచు మే్ఘగంభీర్ భాషణంబుల 
వార్ల కిటినియిె. 

4-445-సీస పదాము 
" వంద్వమాగధ సూతవర్ులార్! నా యందుుఁ; 
 గమనీయగుణములు గల్లగ నేని 
నర్ింబు నుతిచేయ; నవి లేవు నా యందు; 
 నద్వ గాన మీ నుతి వార్థ మయిెా;  
నిటమీుఁద గుణముల నేపార  యుండిన; 
 నపుడు నుతించెద ర్గుట మీర్ు 
సభానియుకుత ల ై చతుర్త నుతతమ; 
 శ్లి కుని గుణము లసోత కభూప ి
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4-445.1-తటేగతీి 

సరదధములు గాన సనుితి చేయుుఁ డజుని 
నతని బహ్ువిధ భావంబు లభినుతింప 
నలవి గాకయిె యండుదు; ర్ద్వయుుఁ గాక;  
చతుర్ మతులార్! మాగధ జనములార్!  

4-446-వచనము 
మఱియు; మహాతుెల గుణంబులు దనయందు సంభావితంబులు చేయ 
సామర్థయంబులు గల్లగ న నందు మహాతుెల గుణంబులు పసిరదధంబులు 
గావునం దతసమంబుగా న ట ి  నుతింపవచుును? ఎవిండే నొకండు 
శ్ాసాత ర భాాసంబునం దనకు విద్ాా తపో  యోగ గుణంబులు గలుగు నని 
పల్లకిన వానిం జూచి సభుాలు పర హ్సరంతుర్ు; అద్వ కుమతి యగు వాుఁ 
డెఱుంగండు; అద్వయునుం గాక. 

4-447-కంద పదాము 
అతి విశీుతులు సులజాా  
నిితులు మహ్ో ద్ార్ు లధ్వక నిర్ెలు లాతె 
సుత తి పర్నిందలు ద్యషము 
లతి హేయము లని తలంతు రాతెల న పుడున్.  

4-448-కంద పదాము 
వంద్వ జనంబులు లోకము 
లందు నవిద్వత వర్కర్ుె లగు భూపతులన్ 



807 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నంద్వంచు టవశాంబెై 
నం దగదు నుతింప శిశుజనంబుల పగ ద్వన్." 

4-449-కంద పదాము 
అన సూత వంద్వ మాగధ 
జను లా నర్నాయకుని వచనములు వినియున్ 
మునిచోద్వతుల  ైకమీెఱ 
ననురాగము లుపపతిలి నమెనుజేందుిన్.  

4-450-వచనము 
అమృతోపమానంబు లయిన మధుర్ వాకాంబుల నిటినిర . 

4-451-కంద పదాము 
" వేనాంగ సంభవుండవు  
శ్రనీాథ కళాంశజుుఁడవు చిర్తర్గుణ స 
మాెనార్ుి ండ వతర కత 
మ్మైన భవనెహిముఁ బొ గడ నలవియిె మాకున్." 

4-452-కంద పదాము 
అని వ ండియు నిటిని "ర  ై
నను నొక మార్్ంబు గలదు నంద్వంప భవ 
దాన చర తామృతపానం 
బునుఁ జేసరయు మునులవచనములుఁ జేసర తగన్.  
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4-453-వచనము 
శ్ాి ఘాంబుల ైన భవద్ీయ చర తంిబుల సుత తియించెదము” అని యిటినిర . 

4-454-సీస పదాము 
" ఈ వ ైనుాుఁ డఖిలలోకావళి ధరాెను; 
 వర్తనముల న పుా  వఱలుఁ జేసర 
ఘనధర్ెమార్్ వర్తనులలో ధనుాుఁడెై; 
 ధర్ె సేతువుుఁ బీితిుఁ దగ ల్ల పోి చు;  
ధర్ె శ్ాతవిులను దండించు నషట ద్వ; 
 కాపలకమూర త సంకల్లతుుఁ డగుచు;  
నయాయి కాలంబులందు భాషణద్ాన; 
 ములుఁ బజిార్ంజనములుఁ దనర్ుు;  

4-454.1-తటేగతీి 

సవన సదిృషరట  కర్ణాద్వసకుత ుఁ డగుట 
నుభయలోకంబులకుుఁ బీితి నొదవుఁ జేయు;  
నాాయమార్్ంబునను భూజనాళి ధనముుఁ 
బుచుుకొను నిచుు సూర్ుాుఁడుుఁ బో ల  నితుఁడు.  

4-455-వచనము 
మఱియును. 

4-456-సీస పదాము 
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సర్ిభూతములకు సముుఁడును బర్ాతి; 
 కమీమున లోకాపరాధములను 
నతిశ్ాంతి సంయుకుత ుఁడెై సహించుచు నార్ుత ; 
 లగు వార  యిెడుఁ గృపాయతుత ుఁ డగుచు 
నర్ర్ూపధ్ార య్ హ్ర మూర త గావున; 
 నిందుిండు వర ించి యెిలి పిజల 
ర్క్ించుగతిుఁ ద్ాను ర్క్ించు; నమృతాంశు; 
 సనిిభ వదనాబా ససరెతాను 

4-456.1-తటేగతీి 

రాగ మిళితావలోకన రాజిుఁ జేసర 
సకల జనులకు సంప్ీితి సంభవింపుఁ 
జేయు సంతతమును గూఢచితుత ుఁ డగుచు 
శతుివర్ుల కసాధుాుఁడెై సంచర ంచు." 

4-457-వచనము 
అని వ ండియుుఁ; బవిేశ నిర్్మ శూనామార్్ నిర్ూఢ కార్ుాండును, 
నపర మిత మహ్తాత వద్వ గుణగణ ైక ధ్ాముండును, సముదుినిభంగ  గంభీర్ 
చితుత ండును, సుగుపతవితుత ండును, వర్ుణుండునుబో ల  
సంవృతాతుెండును, శ్ాతవిాసహ్ా పతిాప యుకుత ండును, 
దురాసదుండును, సమీపవర తయయుాను దూర్సుథ నిభంగ  వర తంచుచు 
వేనార్ణిజనిత హ్ుతాశనుండు గావున హ్ుతాశను చందంబున 
ననాదుససపర్శనుండును న ై, చార్ులవలన సకలపాిణి బాహాాభాంతర్ 
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కర్ెంబులం ద్ెల్లయుచు, ద్ేహ్ధ్ార్ులకు నాతెభూతుండెై 
సూతాితెకుండెైన వాయువు భంగ  వర తంచుచు, నాతెసుత తి నిందలవలన 
నుద్ాసీనుం డగుచు, ధర్ెపథంబున వర తంచుచు, నాతీెయ 
సుహ్ృదబంధువుల వలనం దపుప గల్లగ నను దండించుచు, నాతె 
శతుివులన ైన నదండుాల దండింపక ధర్ెమార్్గతుం డగుచుుఁ, దన 
యాజాఞ చకంీ బపతిిహ్తం బగుచు, మానసాచలపర్ాంతంబు వర తంప 
సూర్ుాండు నిజ కిర్ణంబులచేత న ంత పర్ాంతంబు భూమిం 
బకిాశింపంజేయు నంత పర్ాంతంబు నిజగుణంబులచేత లోకంబుల 
ర్ంజిలిం జేయు; అద్వయునుం గాక, పకిృతి ర్ంజకంబుల ైన 
గుణంబులచేత దృఢవతిుండును, సతా సంధుండును, బహి్ెణుాండును, 
సర్ిభూతశర్ణుాండును, వృదధ సేవకుండును, మానపదిుండును, 
ద్ీనవతసలుండును, బర్వనితా మాతృభావనుండును, తన పతిి 
నర్ధశరీర్ంబుగాుఁ దలంచువాుఁడును, నగుచుం బజిల యెిడుఁ దండి ివల ుఁ 
బీితి చేయుచు ర్క్ించుచుండు; మఱియును. 

4-458-సీస పదాము 
తలపోయ బహి్ెవిద్ాానిషట జనముల; 
 కనయంబుుఁ గ ంకర్ుం డెైనవాుఁడు;  
నఖిలశరీర్గుుఁ డాపత  సుహ్ృజాన; 
 తానంద కర్ుుఁ డన నలర్ువాుఁడు;  
సంసార్ఘనకర్ె సంగహమనుల యందు; 
 సంగసంప్ీితుుఁడెై జర్గువాుఁడు;  



811 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

దురాెర్్మనుజ సంద్యహ్ంబునకు నుగీ; 
 దండధర్ుం డనుఁ దనర్ువాుఁడుుఁ;  

4-458.1-తటేగతీి 

బకిృతి పుర్ుష కావేశుుఁడెై పర్ుఁగువాుఁడు;  
భగవదవతార్యుకుత ుఁడెై న గడువాుఁడు;  
నగుచు వర తంచు సమోెద మతిశయిలిుఁ 
జార్ుతర్మూర త యిా రాజచకవీర త.  

4-459-వచనము 
మఱియుం; దయిధ్ీశుండుుఁ గూటసుథ ండుుఁ బర్మాతెయు బహి్ెకళా 
ర్ూపుండు నగువాుఁడునున ై యుదయించెం; గావున నితని యందు 
నవిద్ాార్చితం బెైన భేదంబు నిర్ర్థకం బగు” నని పె్దా లగువార్లు 
చూతుర్ు; మఱియును. 

4-460-సీస పదాము 
ఉదయాద్వ ిపర్ాంత మురీితలం బేక; 
 వీర్ుుఁడెై ర్క్ించి వ లయు నీతుఁ 
డొకనాుఁడు విజయ యాతోితసవం బేపార్; 
 సనిదుధ ుఁడెై మణి సాందనంబు 
న కిక చాపముుఁ బూని ద్వకుకల సూర్ుాని; 
 పగ ద్వని శతుిభూపాలతమము 



812 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

విర యింతు నని చాల వ లుుఁ గ్ందుచును ధరా; 
 చక ీపదిక్ిణశ్ాల్ల యగుచుుఁ 

4-460.1-తటేగతీి 

ద్వర్ుగున డ సర్ి ద్వకాపలవర్ సమే్త 
పార థవోతతమ నికర్ ముపాయనంబు 
ల్లచిు తనుుఁ జకపీాణిని న నయు నాద్వ 
ధర్ణివిభుుఁ డని నుతియించి తలుఁతు ర దల.  

4-461-కంద పదాము 
ఈ నృపతి ధరాచకమీు 
ధ్ేనువుగాుఁ జేసర ప్రదుకు ధృతి నఖిల పద్ా 
రాథ నీకము విబుధులు స 
నాెనింపుఁగుఁ బజికు జీవనపిదుుఁ డగుచున్.  

4-462-చంపకమాల 

అమర్వరేణుాుఁ బో ల్ల యనయంబు నితండును గోత ిభేదన 
తిమునుఁ జ లంగుుఁ ద్ా నజగవపదిరాసన శింజనీ నినా 
దమున విరోధ్వభూపతులు దలిడ మంద నసహ్ాసరంహ్ వి 
కమీమున సంచర ంచు" నని క్తుక మొపపుఁగుఁ బల్లక వ ండియున్.  

4-463-వచనము 
ఇటినిర . 
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4-464-చంపకమాల 

" సకలజగనుితుం డితుఁడు చార్ుయశ్లనిధ్వ యశిమే్ధముల్ 
పకిటముగా శతంబు దగుఁ బావనమ్మైన సర్సితీతటీ 
నికటధర తిిుఁ జేయుతఱ ినేర్ుపన నంతిమ యాగమందుుఁ గ్ం 
డొక మఖ్సాధనాశిమును జంభవిరోధ్వ హ్ర ంచు నుదధతిన్.  

4-465-సీస పదాము 
ఒకనాుఁడు నిజమంద్వరోపాంత వనముకుుఁ; 
 జని యందు సదు్ ణశ్ాల్ల యిెైన 
ఘనుని సనతుకమార్ునిుఁ గాంచి యముెని; 
 వర్ు బహి్ె తనయుుఁగా న ఱిుఁగ  భకితుఁ 
బూజించి విజాఞ నమును బొ ందు నచుట; 
 బహి్ెవేతతలు మునిపవిర్ు వలన 
మానిత లబావిజాఞ నుల ై వర తంతు,; 
ర మెహారాజు మహమతలంబు 

4-465.1-తటేగతీి 

నందు విశీుతవికమీుుఁ డగుచు మిగులుఁ 
దన కథావళి భూ పజిాతతి నుతింప 
నకకడకకడ వినుచు శ్ౌర్ామున నఖిల 
ద్వకుకలను గ ల్లు వర తంచు ధ్ీర్యశుుఁడు.  

4-466-వచనము 
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ఇట ి  విపాటిత విరోధ్వమనశశలుాండు, సురాసుర్ జేగీయమాన 
నిజవ ైభవుండు న ై ధరాచకంీబున కీతండు రాజయిెాడి" నని 
యివిిధంబున సోత తంిబు చేసరన వంద్వ మాగధ సూత జనంబులం 
బృథుచకవీర త పూజించి మఱియుం బాిహ్ెణ భృతాామాతా పురోహిత 
పౌర్ జానపద తెైల్లక తాంబూల్లక నియోజా పమిు ఖ్ాశ్ేష జనంబులం 
దతత  దుచిత కియీలం బూజించె” అని మ్మైతేయిుండు చెప్రపన విని 
విదుర్ుం డిటినియిె. 

4-17-భూమినిబితుకుట 

4-467-సీస పదాము 
" ఏమి నిమితతమ్మై భూమి గోర్ూప్రణి; 
 యయిెా? ద్ానికి వతస మయిెా న ద్వా?  
గ్నకొని ద్యహ్నమునకు నర్ింబెైన; 
 పాత ిమ్మయాద్వ? దలుఁపంగ ద్యగధ 
యిెనై యా పృథువే పద్ార్థముల్ ప్రద్వక ను?; 
 బర కింప నవని సిభావమునను 
విషమమ్మై యుండియు వ లయంగ నే రీతి; 
 సమగతిుఁ జ ంద్ెను జంభవ ైర ?  

4-467.1-తటేగతీి 

కతీుహ్యంబును గ్నిపో వుఁ గార్ా మ్మద్వా?  
ధ్ీర్నిధ్వ యిెైన బహి్ెకుమార్ు వలనుఁ 
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గల్లత విజాఞ నుుఁ డగుచు నే గతినిుఁ బొ ంద్ె?  
ననఘచార త!ి మ్మైతేయి! యద్వయుుఁగాక.  

4-468-వచనము 
మఱియుుఁ; బర్బహి్ెంబును, భగవంతుండును, బుణాశవీణ 
కీర్తనుండును, సర్ినియామకుండును నగు కృషుణ ని 
యవతారాంతరాశయీం బగు ద్వవాకథలను భగవంతుం డెైన 
పుండరీకాక్షుండు పృథివతార్ంబు ధర యించి గోర్ూప్రణి యగు పృథవవిం 
బిద్వకినద్వ మొదలగు కథ లనిియు నీకు నథయక్షజునకు ద్ాసుండ 
నయిన నాకు న ఱింగ ంపుము;” అనిన వాసుద్ేవ కథా సంప్ీిత చేతసుకం 
డగు విదుర్ుం బశింసరంచి మ్మైతేయిుం డిటినియిె “అట ి  బాిహ్ెణ 
జనంబులచేత రాజాంబు నందభిషరకుత ం డగుచు సకలపజిాపాలన 
నియుకుత ండెై పృథువు రాజాంబు చేయుచుండు నంత నీర్స యగు 
ధర తిియం దనిర్హితు లగుచుం బజిలు క్షుతీపడాక్మణ ద్ేహ్ుల ై 
వ ైనుానిం జూచి యిటినిర . 

4-469-కంద పదాము 
అర్యుఁగ నేము బుభుక్ా 
పర ప్ీడం బడితి మయా; ప్ెై కొని తర్ు కో 
టర్ జనిత వహిిచేతను 
దర కొను వృక్షములుుఁ బో ల  ధర్ణీనాథా!  

4-470-కంద పదాము 
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శర్ణ శర్ణుాుఁడ వగు నిను 
శర్ణము వేుఁడెదము; మాకు సతకృప ననిం 
బర్సర కృపచేసర పోి వుము 
నర్నాయక! యనుచుుఁ బజిలు నతుల ై పలుకన్.  

4-471-కంద పదాము 
విని ద్ానికి సదుపాయము 
జననాయకుుఁ డాతెుఁ దలుఁచి సకోీధుండెై 
ధనువున బాణముుఁ ద్ొడిగ ను 
ఘనర్దుిండెైన తిిపుర్ ఘసెర్ు పగ ద్వన్.  

4-472-వచనము 
ఇట ి  దొ్డిగ న. 

4-473-కంద పదాము 
మహిపతి నపుపడు గనుుఁగ్ని 
మహ ిగోర్ూపమునుఁ గంపామానయు నగుచున్ 
గుహ్కుం డగు లుబాకుుఁ గని 
గహ్నంబునుఁ బాఱు హ్ర ణిక వైడిుఁ బాఱెన్.  

4-474-వచనము 
ఇట ి  ధర్ణి పాఱిన నతండు కుప్రతార్ుణేక్షణుండెై వ ంటం దగ ల్ల 
ద్వకుకలను విద్వకుకలను భూభాగ నభోభాగంబుల న కకడుఁ జనియిె, 
నకకడికి వ నుదగ ల్ల యుదాతాయుధుండెై చనుచుండ నవ ైినుానిం గని 
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మృతుాగసీుత లగు పజిల చందంబున నననాశర్ణాయైెి యతిభయంబునం 
బర తపామానహ్ృదయ యగుచు “వ ైనాా! ధర్ెవతసలుండవును, 
నాపనిర్క్షకుండవును, మహాతుెండవును, సకలపాిణి 
పర పాలనావసరథతుండవును నయిన నీ వీ దీ్నయుం బాపర్హితయుం 
గామినియు నగు ననుి వధ్వయింపం బూని యేిల వ నుదగులుచుని 
వాుఁడవు? ధర్ెతతతవం బెఱుంగువార్ు సతీజనంబులు గృతాపరాధ ల ైనం 
ద్ీనవతసలతం జేసర వధ్వంప" ర్ని పల్లకి మఱియు నా ధర్ణీద్ేవి 
పృథుచకవీర త కిటినియిె. 

4-475-కంద పదాము 
జననాథచంద!ి యిా భూ 
జనకోటికి యాన పాత ిసదృశసరథతితో 
ఘనదృఢశరీర్ యగు నే 
ననయము నాధ్ార్భూత నగుచుుఁ జర ంతున్.  

4-476-తేటగతీి 

ఇటిట ననుిుఁ గృపామతి యెిడల్ల యిట  వి 
పాటనము చేసర తుించెదు? పజిలు నీట 
మునుుఁగకుండంగ నే రీతి ననఘచర త!  
యర్సర ర్క్ింతు వన నతం డవని కనియిె.  

4-477-వచనము 
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“ధర తీ!ి మద్ీయాజఞఞ లింఘనంబు చేయుచుని ద్ానవు; అద్వయునుం 
గాక, నీవు యజఞంబు లందు హ్విరాాగంబుల ననుభవించుచు 
ధ్ానాాద్వకంబుల విసతర ంపం జేయక గోర్ూపంబు ధర యించి 
యనయంబుుఁ దృణభక్షణంబు చేయుచుుఁ బాలం బిదుకక నీ యంద 
యడంచికొంటివి; నీ యందుని యోషధ్ీ బీజంబులు బహి్ెచేతం 
బూర్ింబునంద్ె కల్లపంపంబడిన యవి; వానిని నీ ద్ేహ్ంబునంద 
యడంచికొని యిపుప డమయక మూఢహ్ృదయవు, మందంతివియు న ై 
యపరాధంబు చేసరన దురాతుెరాల వగు; నిను నా బాణంబులచే జరా్రీ 
భూతశరీర్ం జేసర వధ్వయించి నీ మే్ని మాంసంబునం జేసర 
క్షుద్ాబధ్వతులు దీ్నులు నగు నీ పజిల యార త నివార ంచెద; నీవు కామిని 
నంటివి; సీత ర పుర్ుష నపుంసకులలో న విరేని భూతదయ లేక సిమాత ి
పో షకు లగుచు నిర్నుకోీశంబుగ భూతద్యిహ్ుల ై వర తంతుర్ు; వార ని 
రాజులు వధ్వంచినన్ వధంబు గాదు; గాన ద్ానుఁ బాపంబు వొర్యదు; 
నీవు కామిని వ ైనను దుర్ెదవు సత బావు నగుచు మాయాగోర్ూపంబునం 
బాఱిపో వుచుని నినుిుఁ ద్వలలంతల ఖ్ండంబులు చేసర నా 
యోగమహిమం బాిణికోటి నుదధర ంచెద;" నని పల్లకి రోషభీషణాకార్ంబు 
ధర యించి దండధర్ుని వడువున వర తంచు పృథునిం జూచి వడంకుచు 
మే్ద్వని పాింజల్లయిెై యిటిని నుతియింపం ద్ొడంగ . 

4-478-కంద పదాము 
ఓనాథ! పర్మపుర్ుషుుఁడ 
వ ై నిజమాయా గుణంబు లంద్వన కతనన్ 
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నానావిధ ద్ేహ్ములం 
బూనుదు సగుణండ వగుచు బుధనుతచర తా!  

4-479-వచనము 
అటిట  నీవు. 

4-480-కంద పదాము 
నను సకల జీవతతికిని 
మును నీ వాధ్ార్భూతముగ నిర ెంపన్ 
విను నా యందుుఁ జతుర ిధ 
ఘన భూతవిసర్్ మర థుఁ గ కైొన వలసెన్.  

4-481-వచనము 
అటియి యుండ. 

4-482-కంద పదాము 
నను నుదాతాయుధుుఁడవ ై 
మనుజేంద!ి వధ్వంపుఁ బూని మసల దు; నీకం 
టెను ననుాని న విని నే 
ఘనముగ శర్ణంబు జొతుత ుఁ గర్ుణాభర్ణా!  

4-483-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

4-484-సీస పదాము 
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అనఘ! సికీయంబున ై యతర కతమున ై; 
 మహిమ నొప్రపన భవనాెయచేత 
సకల చరాచర్ సర్్ంబు నిర ెంచి; 
 ధరాెర్థపర్ుుఁడవ ై తనర్ు దీ్శ!  
నీవికమీము నవనీర్జలోచన!; 
 సకల లోకులకు దురా్యము; దలుఁపుఁ 
దగు నటిట  నీవు సితంతుిుఁడ వగుటను; 
 బహి్ెుఁ బుటిటంచి యా బహి్ెచేత 

4-484.1-తటేగతీి 

సకల జగములుఁ జేయింతు సమతుఁ బేర ు;  
యేిక మయుా మహాతె! యనేక విధము 
లగుచు వ లుగ్ందు చుందు వీ యఖిలమందుుఁ 
జార్ుతర్మూర త! యో! పృథుచకవీర త!  

4-485-వచనము 
మఱియు మహాభూతేంద్వియ కార్క చేతనాహ్ంకార్ంబులను శకుత లం జేసర 
యిా జగంబుల కుతపతిత  సరథతి లయంబులుఁ గావించుచు సముతకట 
విర్ుదధ శకుత లు గల పుర్ుషునకు నమసకర ంచెద; నటిట  పర్మ 
పుర్ుషుండ వయిన నీవు నిజనిర ెతంబును 
భూతేంద్వయిాంతఃకర్ణాతెకంబును న ైన యిా విశింబు సంసాథ ప్రంపం 
బూని. 
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4-486-సీస పదాము 
ఆద్వవరాహ్ంబవ ై యా ర్సాతల; 
 గతన ైన ననుి నకకటికతోడ 
నుదధర ంచితి; వటిట యుదకాగ ీభాగంబు; 
 నం దర థ నుని నే నన ుఁడి నావ 
యందుని నిఖిల పజిావళి ర్క్ింపుఁ; 
 గోర  యిా పృథుర్ూపధ్ార  వ ైతి;  
వటిట  భూభర్ణుండ వ ైన నీ విపుడు ప; 
 యో నిమితతంబుగా నుగచీర్ుుఁడ 

4-486.1-తటేగతీి 

వగుచు ననుి వధ్వంచెద ననుచు బుద్వధ ుఁ 
దలుఁచుచునాిుఁడ; విద్వ విచితంిబుగాద్?ె  
విశిసంపాదా! నిర్వదా! వేదవేదా!  
భవాగుణసాంది! వ ైనా భూపాలచంద!ి  

4-487-వచనము 
కావున నీశిర్గుణ సర్్ర్ూపంబెైన మాయచే మోహితాంతఃకర్ణుల మ్మైన 
మా వంటి వార్లచేత హ్ర భకుత ల చేషరటతం బెఱుంగుఁబడదని హ్ర  చేషరటతం 
బెటెి ఱుంగంబడు? అటిట  జితేంద్వయి యశసకర్ు లయిన వార్లకు 
నమసకర ంతు” అనుచు నివిిధంబునం గోపపసిుుర తాధర్ుం డెైన 
పృథుని నభినుతించి ధైె్ర్ాం బవలంబించి వ ండియు నిటినియిె. 
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4-488-కంద పదాము 
విమలాతె; నాకు నభయము 
సమకూర డు నట ి గాుఁగ సనెతి నీ కోీ 
ధము నుపశమించి కర్ుణిం 
పుము; నా వినిపము వినుము పుర్ుషనిధ్ానా!  

4-489-కంద పదాము 
ధర్ విర్ులు గందకుండుఁగ 
సర్సగతిం బూవుుఁద్ేన ుఁ జవిగ్ను నింద్వం 
ద్వర్విభు క ైవడ ిబుధుుఁడగు 
పుర్ుషుుఁడు సారాంశ మాతెుఁబూని గహీించున్.  

4-490-సీస పదాము 
వినవయా! తతతవదర్శనుల ైన యటిట స; 
 నుెనులచే న ైహికాముషరెకంబు 
ల ైన ఫలపాిప్రత  కర థుఁ గృష్ాాదాగ ి; 
 హ్ో తాిదుాపాయంబు లుర ిమీుఁద 
దృషటంబులును నాచర తములు నగుచుుఁ ద్ా; 
 న నయుఁదగు నుపాయ మ్మవిుఁ డాచ 
ర ంచును వాుఁడు పాిప్రంచుుఁ ద తులమును; 
 విద్ాింసుుఁ డెైనను వ లయ ద్ీని 

4-490.1-తటేగతీి 
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నాదర ంపక తనయంత నాచర ంచ ె
నేని నాయాసమే్ యగుుఁ గాని తతు 
లమును బొ ందుఁడు బహ్ుళ్కాలమునక ైన 
వినుతగుణశ్రల! మాటలు వేయునేల?  

4-491-వచనము 
అని మఱియు మహి యిటినియిె. 

4-492-చంపకమాల 

జలర్ుహ్గర్ుాచేత మును చాల సృజింపుఁగుఁబడా యోషధుల్ 
కలుషమతిన్ ధృతవతిులుగాని యసజానభుజామానమ్మై 
వ లయుటుఁ జూచి యేి నృపతివీర్ులు మానపమిుఁ జఞర్బాధలన్ 
బలుమఱుుఁ బొ ంద్వ యిే నపర పాల్లతన ై కృశియించి వ ండియున్.  

4-493-కంద పదాము 
అనుపమ మఖ్కర్ెకియీ 
లనయము లేకుంట నే ననాదృత నగుచున్ 
జననాయక! యిా లోకము 
ఘనచోరీభూత మగుటుఁ గనుుఁగ్ని యంతన్.  

4-494-కంద పదాము 
సవనాద్వ సరద్వధ  కొఱక ై 
తవిల్ల తద్ీయ్షధ్ీ వితతులను ధర్ణీ 
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ధవ! యిే నపుడు గసీరంచితి 
నవియును నా యందు జీర్ణమయిెాుఁ గడంకన్.  

4-495-కంద పదాము 
విను వాని నొక యుపాయం 
బునుఁ గమీెఱుఁ బడయవచుు భూవర్చంద్ాి!  
విను మద్వ యిెఱిుఁగ ంచెద నీ 
కును వతసలురాల నగుట గుర్ుతర్చర తా!  

4-496-కంద పదాము 
అనయము నా కొక వతసము 
ననుర్ూప సుద్యహ్నముె ననుర్ూపక ద్య  
గధను గల్లపంపుమ యటియి 
నను నీ భూతముల కవనినాయక! ద్ానన్.  

4-497-కంద పదాము 
పర్ుఁగ నభీప్రసతములు బల 
కర్ములు నగు నని దుగధ కల్లతము లగు భా 
సుర్కామంబులుఁ బిద్వక ద 
నర్నాయకచంద!ి వినుము నావచనంబుల్.  

4-498-చంపకమాల 

మనుజవరేణా! యిేను విషమసథల్లన ై యిపు డునిద్ాన; నొ 
యాన జలద్ాగమోద్వత పయః పకిర్ంబు తద్ాగమంబు వో 
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యినను దదంబువుల్ పుడమి నింకక యంతట నిలుునట ి గా 
మనునిభ; ననుి నిపుపడు సమసథల్లన ై ప్ెనుప ందుఁ జేయవే." 

4-499-కంద పదాము 
అని యివిిధమున నా భూ 
వనితామణి పలుకు మధుర్ వచనంబులు ద్ా 
విని యనురాగము దన మన 
మునుఁ గడలుకొనంగ రాజముఖ్ుాం డంతన్.  

4-500-చంపకమాల 

మనువును దూడుఁ జేసర గర మన్ నిజపాణితలంబు ల్మల ద్య  
హ్నముగుఁ జేసర యందు సకలౌషధులం బిద్వక ం గీమంబునం 
దనర్ుఁగుఁ దద్విధంబునను దతపృథు వతసలయిెైన భూమియం 
దనయము వార్ువార్ును బిియంబగు కోర్ుకలు వొంద్వ ర్ునితిన్.  

4-501-సీస పదాము 
బలసర ఋషుల్ బృహ్సపతి వతసకంబుగా; 
 నర థంచి తమ యింద్వయింబు లందు 
నంచితచేంద్యమయక్మర్మును ద్ేవ; 
 తలు సుర్రాజు వతసంబు గాుఁగుఁ 
గనక పాతిము నందుుఁ దనర్ు నోజఞబల; 
 వీరాామృతంబున ై వ లయు పయసు 
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ద్ెైతా ద్ానవులు దైె్తాశ్ేషీుఠ ుఁ డగు గుణ; 
 శ్ాల్లుఁ బహిిాదు వతసంబుుఁ జేసర 

4-501.1-తటేగతీి 

ఘన సురాసవ ర్ూప దుగధంబు వర్ుస 
నపసరోజన గంధర్ుి లలర  యపుడు 
దనర్ విశ్ాివసువు వతసమునుగుఁ జేసర 
పదెమయ నిర ెతంబెైన పాతమిందు 

4-502-వచనము 
మాధుర్ా సౌందర్ా సహిత గాంధర్ిక్మర్ంబును బితుిద్ేవతలు సూర్ా 
వతసకంబుగా నామ పాతింబునందుుఁ గవాం బను దుగధంబును, సరదుధ లు 
గప్రల వతసకంబుగా నాకాశ పాతమిందు సంకలపనార్ూపాణిమాద్వ సరద్వధ  
యను క్మర్ంబును, విద్ాాధరాదులు తదితసకంబును 
దతాపతకింబునుంగా ఖ్ేచర్తాిద్వ వాాపార్ర్ూప క్మర్ంబును, 
గ ంపుర్ుష్ాదులు మయవతసకంబును నాతె పాతంిబునుంగా 
సంకలపమాత ిపభివంబు నంతరాధ నాదుాతాతె సంబంధ్వయు నగు 
మాయ యను క్మర్ంబును, యక్షర్క్ోభూత ప్రశ్ాచంబులు భూతేశ 
వతసకంబుుఁ గపాల పాతింబునుంగా ర్ుధ్వరాసవం బను క్మర్ంబును, 
నహిదందశూక సర్ప నాగంబులు దక్షకవతసంబును బిలపాతంిబునుంగా 
విషర్ూప క్మర్ంబును, బశువులు గోవృషవతసకంబు నర్ణా 
పాతంిబునుంగాుఁ దృణం బను క్మర్ంబును, గవీాాదమృగంబులు మృగేంద ి
వతసకంబును నాతె కళేబర్ పాతకింబునుంగాుఁ గవీాం బను 
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దుగధంబును, విహ్ంగంబులు సుపర్ణవతసకంబు నిజకాయ 
పాతంిబునుంగాుఁ గీటకఫలాద్వకం బను దుగధంబును, వనసపతులు 
వటవతసకంబుగా భినిరోహ్ర్ూప పయసుసను, గ ర్ులు 
హిమవదితసకంబును నిజసాను పాతకింబునుంగా నానాధ్ాతువులను, 
దుగధంబునుంగా నివిిధంబున సమసత  చరాచర్ వర్్ంబు 
సిముఖ్ావతసకంబును సిసిపాతకింబునుంగా భినిర్ూపంబు ల ైన 
క్మర్ంబులం బిద్వక ” అని చెప్రప మఱియును. 

4-503-కంద పదాము 
కమీమున నిట  పృథాిదులు 
దమతమ కామితము లనుఁగుఁ దగు భినిక్మ 
ర్ము ద్యహ్న వతసక భే 
దమునం దగుఁ బిద్వకి; ర్ంత ధర్ణీధవుుఁడున్.  

4-504-తేటగతీి 

సముచితానందమును బొ ంద్వ సర్ికామ 
దుఘ యనం దగు భూమిని దుహితుఁగాుఁగుఁ 
గోర  క ైకొని నిజధనుఃకోటిచేత 
భూర గ ర  కూటములుఁ జూర్ణములుగుఁ జేసర.  

4-505-తేటగతీి 

చండ ద్య రా్ండల్మల భూమండలంబు 
సమతలంబుగుఁ జేసర శశిత్రసరద్వధ 
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నొంద్వ యవిిభుుఁ డమ లోకమందు న లి  
పజికుుఁ దండియిు జీవనపదిుుఁడు నగుచు.  

4-506-తేటగతీి 

అకక డకకడుఁ బూర్ింబునందు లేని  
గాీమ పటటణ దుర్్ ఖ్ర్ిట పుళింద 
ఖ్ేట శబరాలయవజి వాట ఘోష 
వివిధ నిలయము లర థుఁ గావించె నంత.  

4-507-కంద పదాము 
వార్ును భయవిర్హితుల  ై
బో ర్నుఁ దతతనిివాసముల యందు సుఖ్ 
శ్రరీ్ుచి నొపుపచు నుండిర  
వార్క యా పృథునిుఁ బొ గడ వశమ్మ ధర తిిన్?  

4-18-పృథుని యఙ్ఞకర్ెములు 

4-508-సీస పదాము 
అని చెప్రప మునినాథుుఁ డెైన మ్మైతేయిుుఁ డ; 
 విిదుర్ున కిటిను వేడకతోడ 
ననఘాతె? రాజర ి యిెనై వ ైనుాం డశి; 
 మే్ధశతంబు సనేెధతోడుఁ 
గావింతు నని దీ్క్ష గ కైొని వతినిషఠ ుఁ; 
 ద్వవిర  బహిాెవర్త ద్ేశమందు 
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నలర్ు మనుక్ేతి మందు సర్సితీ; 
 నద్వ ప ంతుఁ ద్ా మహ్ో నితి నొనర్ుు 

4-508.1-తటేగతీి 

సవన కర్ె కియీకు నతిశయ విశ్ేష 
ఫలము గల్లగ డి నని బుద్వధ ుఁ దలుఁచి యచట 
వర్ుసుఁ గావించు నతిశయాధిర్ మహ్ో తస 
వము సహింపక యుండె న యామర్విభుుఁడు.  

4-509-సీస పదాము 
అటిట యధిర్ కర్ెమందు సాక్ాదాగ; 
 వంతుుఁడు హ్ర  ర్మే్శిర్ుుఁడు లోక 
గుర్ుుఁడును సరాితెకుండును విభుుఁడును; 
 నీర్జభవ భవానిితుుఁడు లోక 
పాలక నిఖిల సుపరాినుగుండును; 
 యజాఞ ంగుుఁ డఖిలాధిరాద్వ విభుుఁడు 
గంధర్ి ముని సరదధగణ సాధా విద్ాాధ; 
 రాపసరో దైె్తా గుహాాళి ద్ాన 

4-509.1-తటేగతీి 

వాద్వ జేగీయ మానుుఁ డతాలఘుయశుుఁడు  
పకిట నందసునంద్ాద్వ పారి్దుండు 
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కప్రల నార్ద సనకాద్వకపమిుఖ్ా 
మహిత యోగీంద ిసంసూత యమానుుఁ డజుుఁడు.  

4-510-వచనము 
మఱియుం బర్మ భాగవత సేవితుండును నారాయణాంశ పభివుండును 
న ైన పృథుచకవీర తకి భూమి హ్విరాద్వద్యగ ధు యయుాను 
సర్ికామదుఘయిెై సమసత  పద్ార్థంబులం బిదుకుచుండె; మఱియుుఁ 
దర్ువులు ఘనతరాకార్ంబులు గల్లగ  మకర్ంద సాివు లగుచు 
నిక్షుద్ాిక్ాద్వ ర్సంబులును దధ్వక్మరాజా తక ీపానకాద్వకంబులును వర ింప 
నవి యిెలి నదులు వహించె; సముదంిబులు హమరాద్వ ర్తి విశ్ేషంబుల 
నీనుచుండ;ె పర్ితంబులు భక్షా భోజా లేహ్ా చోషాంబు లను 
చతుర ిధ్ానింబులు గుర యుచుండె; లోకపాల సమే్తుల ైన సకల 
జనంబులు నుపాయానంబులు ద్ెచిు యిచుుచుండిర ; ఇటిట  పర పూర్ణ 
విభవాభిరాముండెై యధ్యక్షజసేవాపరాయణుండగు పృథుచకవీర త 
యిేకోనశతాశిమే్ధంబులు సనేెధంబునం గావించి నూఱవ 
యాగంబునందు యజఞపతి యిెైన పుండరీకాక్షుని యజించుచుండం 
దద్ీయ పర్మోతసవంబు సహింపం జాలక. 

4-511-కంద పదాము 
అమరేందుిుఁడు ఘనరోష్ో  
ద్ముుఁడెై పాషండ వేషకల్లతతిరోభా 
వమునం దనెఖ్పశువుం 
గమీమే్ద్వ హ్ర ంచి చనియిె గగనంబునకున్.  
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4-512-వచనము 
అట ి  చను నపుపడు. 

4-513-కంద పదాము 
అనఘుం డగు నతిి మహా 
ముని చోద్వతుుఁ డగుచుుఁ బృథుని పుతుిుఁడు బాణా 
సనతూణీర్ ధర్ుండెై 
యనిమిషపతి వ నుకుఁ జనియిె నతిదర్పమునన్.  

4-514-వచనము 
అట ి  చనిచని ముందట. 

4-515-సీస పదాము 
యజఞ సాధన పశుహ్ర్ణుని వధ్వయించు; 
 ధర్ెంబునందు నధర్ె మన డి 
బుద్వధ ుఁ బుటటుఁగుఁ జేయ భూర  మాయా వేష; 
 ధ్ార యిెై యర్ుగు సుతాిముుఁ గద్వసర 
నిలు నిలు మని యార ు నిజగుణధిని చేసర; 
 ఘన జటాభసాెసరథ  కల్లత మయిన 
మూర తుఁ గనుంగ్ని మూరీతభవించిన; 
 ధర్ెంబ కా బుద్వధ ుఁ దలుఁచి యమర్ 

4-515.1-తటేగతీి 
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నాయకుని మీుఁద సాయక మే్యుఁ జాల 
కునిుఁ గనుుఁగ్ని యతిి విదినుితుండు 
వ ైనాజునకన  వాసవు వలను చూప్ర 
మనములోపల రోషంబు మలిడింప.  

4-516-కంద పదాము 
విను మితుఁడు యజఞహ్ంతయు 
ననిమిషనికరాధ్వపుండు నగు నిందుిుఁడు గా 
వున నితని జయింపుము నీ 
వని ముమాె ఱుచుర ంప నవ ైినాజుుఁడున్.  

4-517-మతేతభ వికీీడతిము 
విను వీధ్వం జను ద్ేవవలిభునిప్ెై వీర్ుండు గోీధ్ాంతర్ం 
గ నిర్ూఢిన్ మృగరా టికశ్లర్ము మహాగంధద్విప్ేందంిబు మీుఁ 
దను లంఘి్ంచు విధంబునం బడిన నాతం డశి చౌర ైాక సా 
ధన ర్ూపంబుుఁ దదశిమున్ విడిచి యంతరాధ నముం బొ ంద్వనన్.  

4-518-కంద పదాము 
వీర్ుుఁడు పృథు భూపాలకు 
మార్ుుఁడు నిజ యజఞపశువు మర్లం గ్ని దు 
రాిర్బలుుఁ డగుచు జనకుని 
భూర  సవనరాజపుణాభూమికి వచెున్.  

4-519-వచనము 



833 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

అయావసర్ంబున నచుట నుని పర్మర ిపుంగవు లతని యదుాత 
కర్ెంబు గనుంగ్ని యాశుర్ాంబు నొంద్వ యతనికి ‘జితాశుిం' డను 
ననిర్థ నామంబు ప్ెటిట  యుని సమయంబున. 

4-520-చంపకమాల 

మఱియును ద్ేవతాపతి తమః పటలంబు జనింపుఁ జేసర యెి 
విర్ుుఁ దనుుఁ గానకుండ ననివార్ణుఁ గాంచనపాశ బదధ మ్మై 
సుర్ుచిర్యూపద్ార్ు పర శ్లభితమ్మైన హ్యంబుుఁ గ్ంచుుఁ జ  
చెుఱ వినువీధ్వ నేగుఁగ ఋషరపవిర్ుం డగు నతిి చెప్రపనన్.  

4-521-కంద పదాము 
విని పృథు భూవర్ తనయుుఁడు 
ఘన బలమునుఁ జని కపాలఖ్టాింగము లో 
ల్లని ధర యించి ర్యంబునుఁ 
జను నిందుినిుఁ గాంచి నొంపుఁజాలక యంతన్.  

4-522-ఉతపలమాల 

కమీెఱ నతిిచేుఁ ద్ెలుపుఁగాుఁబడి వ ైనాతనూభవుండు రో 
షముెనుఁ ద్య ుఁకుఁ ద్ొికికన భుజంగమపుంగవుుఁ బో ల్ల యుగుీుఁడెై 
యమెర ుఁబో సరనం గని సురాధ్వపుుఁ డెపపటి యటిుఁ బాఱె న 
శిముెను ర్ూపమున్ విడిచి చాలుఁ ద్వరోహితుుఁడెై ర్యంబునన్.  

4-523-వచనము 
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అట ి  చనినం బశువుం గ్ని మర్ల్ల యవీిరోతతముండు ప్రతృ యజఞ 
శ్ాలకుం జనుద్ెంచె; నంత. 

4-524-సీస పదాము 
హ్ర హ్యుం డధిర్ హ్య హ్ర్ణార్థమ్మై; 
 మించి క ైకొని విసర ాంచి నటిట 
భూర  యమంగళ్ భూత మాయార్ూప; 
 ములను ధర ంచిర  మూఢజనులు;  
పాషండ చిహ్ిముల్ పఱుఁగుట వార్లు; 
 జగతిప్ెై నగివేషములు గలుగు 
జ ైనులు భూర  కాష్ాయ వసత రంబులు; 
 ధర యించు బరదుధ లుుఁ దగ జటాసరథ 

4-524.1-తటేగతీి 

భసెధ్ార్ులు నయిన కాపాల్లకాదు 
లనుఁగ వ లసరర  లోకంబులందుుఁ జాలుఁ 
దలుఁప ధరోెపమం బనుఁదగు నధర్ె 
మందు నభిర్తి వొడమిన యజఞజనులు.  

4-525-వచనము 
తద్ీయ చిహ్ింబులు పార్ంపర్ాంబుగా ధర యింపం ద్ొడంగ ర ; 
తదిృతాత ంతంబు భగవంతుం డయిన పృథుచకవీర త యిెఱింగ  కుప్రతుండెై 
యుదాతకార్ుెకుం డగుచు నిందుిని మీుఁద బాణంబుుఁ నేయ 
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నుదామించిన ఋతిికుకలు శకవీధ్యదుాకుత ండు నసహ్ా ర్ంహ్ుండు 
నయిన పృథు చకవీర తం గనుంగ్ని యిటినిర . 

4-526-కంద పదాము 
" జననాయక! యజఞములం 
దనుపమ విధ్వచోద్వతంబు లనుఁదగు పశు బం 
ధన హింసల కా కితర్ుల 
ఘనద్ీక్ితునకు వధ్వంపుఁ గాదండుి బుధుల్.  

4-527-వచనము 
కావున నీ విపు డిందవిధ్యద్య ాగం బుపసంహ్ర ంపుము; భవద్ీయ 
ధర్ెవిరోధ్వ యిెైన యటిట  యిందుిని. 

4-528-కంద పదాము 
జనపాల! వీర్ావంతము 
లనుఁదగు మంతమిులచేత నాహాినము చే 
సరన నతుఁ డిచటికి వచుును 
జనుద్ెంచిన యమర్విభుని సర్భసత దగన్.  

4-529-కంద పదాము 
ధృతి చెదర్ుఁ బటిట  శిఖి కా 
హ్ుతిుఁగా వేల ుదము; ద్ాన నురీివర్! నీ 
వితత మహ్ో  హ్త వీరోా 
నితుుఁడెై చెడిపో వు నమర్నాథుం డంతన్." 
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4-530-వచనము 
అని పృథుని వార ంచి ఋతిిగానంబులు గుప్రతసాింతుల ై హ్సతంబుల 
సుికుసవంబులు ధర యించి వేలుు సమయంబునం జతుర్ుెఖ్ుండు 
చనుద్ెంచి ఋతిిజులం గనుంగ్ని యిటినియిె “యజఞంబు లందు 
యజింపంబడు ద్ేవత ల విని యంశంబు; ల విండు యజఞ 
నామకంబగు భగవదంశంబగు, నటిట యిందుిండు మీచేత వధ్ార్ుి ండు గాుఁ 
డితండు భగవదంశ సంభవుం డగుట నీ యజఞకర్ెవిధింసనేచుుం డయి 
కావించు ధర్ెవాతికర్ంబులు చూచుచుండవలయుం గాని 
పతిీకార్ంబులు గర్తవాంబులు గావు; ఈ పృథుకీర త యగు నీ పృథునకు 
నేకోనశతంబగు నధిర్పియోగ ఫలంబు సరద్వధంచుం గాక" యని పృథు 
చకవీర త కిటినియిె. 

4-531-సీస పదాము 
" మనుజేంద!ి మోక్షధర్ెము న ఱింగ న నీకు; 
 సవనముల్ చేయుట చాలు మఱియు 
నే విధంబున న ైన ద్ేవేందుి మనమునుఁ; 
 గ కైొని రోషంబు గదుర్కుండ 
వర తంప వలయును; వాసవుండును నీవుుఁ; 
 బూని సుశ్లి కులు గాన మీకు 
మంగళ్ం బగుుఁ గాక; మానవనాథ! నీ; 
 చితతంబులోపలుఁ జింతుఁ ద్ొఱుఁగ  

4-531.1-తటేగతీి 
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మించి మద్ాికాముల నాదర ంచి వినుము 
ద్ెైవ హ్తమగు యజఞంబుుఁ దగ ల్ల చేయు 
కొఱకు భవద్ీయ చితతంబు గుంద్వ రోష 
కలుషరతంబెైన నజాఞ న కల్లత మగును.  

4-532-వచనము 
భవద్ీయ యజఞహ్ననార్థం బశిహ్ర్ణుం డెైన యిందుిండు ద్ేవతల 
లోనన్ దురాగహీ్ుం డగుటం జేసర యతనిచేత నిర ెంపంబడి 
చితాత కరి్కంబుల ైన యిా పాష్ాండ ధర్ెంబుల చేత ధర్ె వాతికర్ంబు 
గలుగుం గాన యిా యజఞంబు చాల్లంపుము;” అని మఱియు నిటినియిె. 

4-533-సీస పదాము 
" అద్వ గాక వినుము; వేనాపచార్ంబునుఁ; 
 బూని విలుపతంబు ల ైన యటిట 
యలఘు నానా సమయానుధర్ెంబులుఁ; 
 బర పాలనము చేయుఁ బర్ుఁగ  వేను 
ద్ేహ్ంబు వలనను ద్వవిర  జనించి యు; 
 నాిడవు; నారాయణాంశజుుఁడవు;  
గావున నీ నర్కల్లతలోకంబునుఁ; 
 బుటిటన తెఱుఁగు నీ బుద్వధ ుఁ దలుఁచి 

4-533.1-తటేగతీి 
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యెివర చ ేనేమిటికి సృజియింప బడితి 
వటిట  యా బహి్ెసంకలప మవనినాథ!  
తపపకుండంగుఁ బాల్లంపు ధర్ెగతినిుఁ 
జార్ుశుభమూర త! యో! పృథుచకవీర త!" 

4-534-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె “ఉపధర్ె మాతయుం బచిండ పాషండ 
మార్్ంబు న ైన యిా యిందికృతం బగు మాయను జయింపుము” అని 
వనజసంభవుం డానతిచిునం బృథుచకవీర తయుుఁ దద్ాజాఞ ప్రతుండెై 
ద్ేవేందుినితోడ బదధ  సఖ్ుాం డయిెా; అంత నవభృథానంతర్ంబున. 

4-535-చంపకమాల 

సుర్ుచిర్ లబా దక్ిణల స ంపునుఁ బొ ంప్రర పో యి భూసుర్ుల్ 
వర్ుసను బెకుక ద్ీవన లవార్ణ నిచిుర ; సర్ిద్ేవతల్ 
భర త ముదంతర్ంగములుఁ బాయనివేడక వర్ంబు ల్లచిు రా 
నర్వర్ుుఁ డెైన వ ైనుానకు నంద్వత కీర తకిుఁ బుణామూర తకిన్.  

4-536-వచనము 
అంత నచుటి జనంబు ల్లటినిర . 

4-537-తేటగతీి 

" అనఘ! నీ చేత నాదృతు ల ైర  సర్ి 
జనులు మఱి ద్ానమానోపచార్ములను 
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బితృ సుద్ేవర ి మానవ వితతి పూజ 
నొంద్వ సంచిత మోదంబు నొంద్ె నయా! " 

4-538-వచనము 
అని పలుకు సమయంబున యజఞభోకతయు యజఞవిభుండును 
భగవంతుండును న ైన సరేిశిర్ుం డింద ిసమే్తుండెై యచుటికిం 
జనుద్ెంచి యా పృథున కిటినియిె. 

4-539-కంద పదాము 
" జనవర్! భవద్ీయంబెై 
జననుతమగు నశిమ్ేధ శతమున కిపు డమ 
యనిమిషపతి భంగము చే 
సరన కతన క్షమాపణంబు చేసెడిుఁ గంటే;  

4-540-వచనము 
కావున నితని క్షమింపుము; సతుపర్ుషు లగువార్ు దే్హాభిమానులు 
గాకుండుటం జేసర భూతంబుల యెిడ ద్యిహ్ం బాచర ంపర్ు; అటిగుటం జేసర 
నీ వంటి మహాతుెలు దే్వమాయా మోహితుల ై పరోపతాపంబులు 
చేసరరేని దీ్ర్తార్ంబెైన వృదధజనసేవ వార్థంబు గాద్ె; అద్వయునుం గాక, 
యిా శరీర్ం బవిద్ాా కామకర్ెంబుల చేత నార్బాం బని తెల్లసరన 
పర్మజాఞ ని యిా ద్ేహ్ంబు నందు ననుషకుత ండు గాకుండుట సహ్జం 
బన, ద్ేహ్ో తాపద్వతంబుల ైన గృహ్ద్ారాదులయందు మమతింబు 
లేకుండుటం జ పప నేల? ఇటిట  దే్హ్ంబు నందుని యాతె యేికంబును, 
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శుదధ సిర్ూపంబును, సియంజఞాతియు, నిర్ు్ ణంబును, 
గుణాశయీంబును, వాాపా వాాపకంబును, నసంవృతంబును, 
సాక్ిభూతంబును, నిరాతెకంబును నగు; ద్ీని ద్ేహ్ంబుకంటె వేఱుగా 
న విండు తెల్లయు వాుఁడు మతపర్ుడగుటం జేసర ద్ేహ్ధ్ార యిెై 
యుండియుుఁ దదు్ ణంబులం బొ ర్యక వర తంచు; మఱియు న విండేని 
సిధరాెచార్ పర్ుండును, నిష్ాకముండును, శదీ్ాధ యుకుత ండున ై 
నన ిలిపుపడు భజియించు నటిటవాని మనంబు కమీంబునం 
బసినింబగు; నట ి  పసిని మనసుకండును, ద్వగిుణాతీతుండును, 
సమాగార్శనుండును న ైన యతండు మద్ీయ సమవసాథ న ర్ూపశ్ాంతి 
నొందును; అద్వయ క ైవలాపదంబనంబడు; కూటసథం బెైన యిా యాతె 
యుద్ాసీన భూతం బెైనను ద్ీని దవిాజాఞ న కియీామనంబులకు 
నీశిర్ుంగా న విండు ద్ెల్లయు, వాుఁడు భవంబు నొందకుండు; ఈ 
సంసార్ంబు దవిా కియీా కార్క చేతనాతెకం బగుటంజేసర పభిిని 
ద్ేహ్ో పాధ్వకంబు; గావునుఁ బాిపతంబు ల ైన యాపతసంపదలయందు 
మతపర్ుల ైన మహాతుెలు వికార్ంబు నొందర్ు; కావున నీవు 
సుఖ్దుఃఖ్ంబుల యందు సమచితుత ండవును, సమానోతతమ 
మధామాధముండవును, జితేంద్వయిాశయుండవునున ై వినిష్ాపద్వతాఖి 
లామాతాాద్వ సంయుతుండవ ై, యఖిలలోక ర్క్షణంబు చేయు” మని 
వ ండియు నిటినియిె. 

4-541-సీస పదాము 
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" పార థవోతతములుఁకుుఁ బజిల ర్క్ించుట; 
 పర్మ ధర్ెం బగు నర్వరేణా!  
ధర్ణీశులకుుఁ బజిాపర పాలనంబునుఁ; 
 బూని లోకులు చేయు పుణామందు 
షష్ాట ంశ మర థని సంపాిపత  మగు నట ి ; 
 పజిలుఁ బోి వని రాజు పజిలచేత 
నపహ్ృత సతుపణుాుఁడెై వార్ు గావించు; 
 ఘనపాప ఫలముుఁ ద్ా ననుభవించు 

4-541.1-తటేగతీి 

కాన నీవును విపవిరానుమతము 
సాంపది్ాయిక విధమున ై జర్గు ధర్ె 
మహిముఁ జేపటిట  యర్థకామముల యందు 
సమత నమూెుఁటి యందు నాసకిత లేక.  

4-542-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

4-543-కంద పదాము 
జనులకు ననుర్కుత ుఁడవ ై 
జననాయక! నీవు ధర్ణి సమచితుత ుఁడవ ై 
యనయముుఁ బర పాల్లంచిన 
సనకాదులుఁ గాంతు వాతె సదనము నందున్.  
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4-544-సీస పదాము 
భూవర్! యోగ తపో  మఖ్ంబుల చేతుఁ; 
 గ కైొని సులభుండుఁ గాని యేిను 
సమచితుత  ల ైన సజానుల చితతంబుల; 
 వర తంచుచుండెడివాుఁడ నగుటుఁ 
జేసర తావక శమ శ్రల విమతసర్; 
 కీర్తనముల వశ్రకృతుుఁడ న ైతి;  
నే నీకు నొక వర్ం బిచెుద వేుఁడుము;" 
 నావుడు విని మే్ద్వనీ వర్ుండు 

4-544.1-తటేగతీి 

లోకగుర్ుుఁ డెైన యపుపండరీక నయనుుఁ 
డానతిచిున మృదులల్లతామృతోప 
మానవాకాము లాతీెయ మసతకమునుఁ 
ద్ాల్లు సమోెద్వతాతుెుఁడెై ధర్ణ ివిభుుఁడు.  

4-545-కంద పదాము 
తన పాదములకు భకితన్ 
వినతుండెై యాతెకర్ె వితతికి లజాం 
దనర్ుచు నుని సురేందుినిుఁ 
గనుుఁగ్ని సతే్రమ మొదవుఁ గ్ుఁగ టుఁ జేర ున్.  

4-546-వచనము 
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ఇట ి  గ్ుఁగ టం జేర ు గతద్ేిషుండెై యుని యనంతర్ంబ. 

4-547-మతేతభ వికీీడతిము 
భగవంతుండును విశిర్ూపకుుఁడున ై భాసరలుి  నవిిషుణ ుఁ డా 
జగతీనాథకృతార్ునా నతులచే సంప్ీిత చేతసుకుఁడున్ 
నిగృహమతాంఘి్ ొసరోర్ుహ్దియుుఁడున ై నిల ుం బయిాణాభిము 
ఖ్ాగర ష్ాఠ తెకుుఁ డయుా నా పృథునిప్ెైుఁ గార్ుణా మే్పార్ుఁగన్.  

4-548-వచనము 
ఇట ి  దనమీుఁద్వ యనుగహీ్ంబునం జేసర విలంబితుం డగుటయు 
నయాాద్వరాజనుాం డైెన పృథుచకవీర త యముెకుంద సందర్శనానంద 
బాషపజలబిందు సంద్యహ్ కందళిత నయనార్విందుండెై 
యవిిభుమూర తం గనుంగ్ని కనుంగ్న లేక గద్దకంఠుండెై పలుకలేక 
యుండియు న టటకేలకుుఁ దన హ్ృదయంబున నద్ేావుని నుపగూహ్నంబు 
గావించి తనూెర త ధర యించి కనుిలం ద్ొర్ుఁగు నానంద బాషపంబులు 
దుడిచికొని విలోకనంబు చేయుచు, నతృపతదృగో్ చర్ుండును, గర్ుడ 
సకంధ వినాసత  హ్సుత ండును, వసుధ్ాతలసరథత పాదకమలుండును న ై 
యొపుప నద్వావాపుర్ుషున కిటినియిె. 

4-19-పృథుండు హ్ర నిసుథ తించుట 

4-549-కంద పదాము 
" వర్ద్ా! యిాశిర్! నిను స 
తుపర్ుషుుఁడు ద్ేహాభిమాన భోగములకు న ై 
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వర్మ్మట ి  గోర్ు నిహ్సుఖ్ 
వర్ములు నార్కుల క ైన వఱలవ  చెపుమా.  

4-550-చంపకమాల 

ఘన మగు ద్ేవ! యిా వర్మ్మ కాదు మహాతెక వాగ ినిర్్తం 
బనుఁదగు తావకీన చర్ణాంబుజ చార్ు మర్ందర్ూపమ్మై 
తనర న కీర తయున్ విని ముదంబును బొ ందుఁగ లేని మోక్ష మ్మై 
నను మద్వుఁ గోర్ నొలి నఘనాశ! ర్మే్శ! సరోజలోచనా!  

4-551-కంద పదాము 
అద్వగాన పదెలోచన!  
సదమల భవద్ీయ ఘనయశము వినుటకున ై 
పద్వవేల చవెులు కృప ని 
మెద్వయిే నా యభిమతంబు నిపుడు ముకుంద్ా!  

4-552-చంపకమాల 

అనఘ! మహాతె వాగ్ళితమ్మైన భవతపద పంకజాత సం 
జనిత సుధ్ాకణానిలవశంబున విసెృ తతతత వ మార్్వ 
ర్తను లగు దుషటయోగులకుుఁ గమీెఱుఁ దతతవముుఁ జూపుఁజాలు ని 
టలి నర్ుట దకక ననా వర్ మొలిుఁ బయోర్ుహ్ పతలిోచనా!  

4-553-సీస పదాము 
వినుత మంగళ్ యశ్లవిభవ! సరేిశిర్!; 
 యింద్వర్ గుణసంగహీేచేుఁ జేసర 



845 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

యిే నీదు శివతర్ం బెైన సతీకర త ని; 
 నర థమ్మై వర యించె నటిట  కీర త 
కల్లత సతుపర్ుష సంగమము గలు్ చు నుండ; 
 ధృతిన విుఁడేని యాదృచిేకతను 
జేసరయునొకమాట  చెవులార్ వినివాుఁ; 
 డనయంబును గుణజుఞ ుఁ డయిెానేని 

4-553.1-తటేగతీి 

విర్తి నేరీతి బొ ందును ధర్ణిుఁ బశువుుఁ 
దకకుఁ దకికన తజుఞ ండు దనుజ భేద్వ 
గాన యుతుసకమతి న ైన యిేను లక్ిె 
కర్ణి నినుి భజింతు; నో! పర్మపుర్ుష!  

4-554-వచనము 
ఇట ి  భవద్ీయ సేవాతతపర్ులమ్మైన యింద్వర్యు నేను నేక 
పద్ారాథ భిలాషం జేసర సపర్ధమానుల మగుచుని మా యిదాఱకును 
బరాాయసేవం జేసర కలహ్ంబు లేకుండని;మెట ి  గాక భవద్ీయ చర్ణ 
సరోర్ుహ్ సేవాసకత మనోవిసాత ర్ుల మగుటం జేసర యిేనయిేన మునుి 
భజియింతు నను తలంపులం గలహ్ం బయిననుం గానిముె ద్ేవా;” 
యని వ ండియు నిటినియిె. 

4-555-సీస పదాము 
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" జగద్ీశ! ద్ేవ! యుషెతపద క ైంకర్ా; 
 పర్తుఁ దనర్ుు సాగర్తనూజ 
కృతాంబునందు నకిల్లబష బుద్వధ  నేుఁ; 
 బీితిుఁ గోర్ుట జగనాెత యిెైన 
యా ర్మాసతితోడి వ ైర్ మవశాంబుుఁ; 
 గలు్  న ైనను దయాకార్! నీవు 
ద్ీనవతసలుుఁడవు గాన సిలపం బెైన; 
 నధ్వకంబు చేయుదు! వట ి గాన 

4-555.1-తటేగతీి 

భవాచర త! నిజసిర్ూపంబునందు 
నభిర్తుుఁడ వ ైన నీవు ననాిదర ంచు 
పగ ద్వ నింద్వర్ నాదర ంపవు మహాతె!  
భకతజనలోక మంద్ార్! భవవిదూర్!  

4-556-వచనము 
ఇటిగుటం జేసర సతుపర్ుషు ల ైనవార్లు నిర్సతమాయాగుణ 
సముదయంబు గల నినుి భజియింతుర్ు; వార్లు భవతాపద్ానుసెర్ణ 
ర్ూపంబయిన పయిోజనంబు దకక నితర్ పయిోజనంబుల న ఱుంగర్ు; 
ద్ేవా! సేవక జనంబులను వర్ంబులు వేుఁడు మని జగద్విమో హ్నంబు 
ల ైన వాకాంబులు పలుకుదువు; యటిట భవద్ీయ వాకాతంతీినిబదుధ లు 
లోకులు గాకుండిరేని ఫలకాముల ై కర్ెంబుల న ట ట  లాచర ంతుర్ు; 
యిాశ్ా! భవద్ీయ మాయావిమోహితుల ై జను లేమి కార్ణంబున 
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నీకంటె నితర్ంబులుఁ గోర్ుచుందు? ర టిగుటం జేసర తండి ిదనంతన 
బాలహితం బాచర ంచు నట ి  మాకు నీవ హితాచర్ణం బాచర ంప 
నర్ుి ండ" వని పల్లకిన నాద్వరాజర ి యైెిన పృథుచకవీర త యర్థవంతంబు 
లయిన వచనంబులు విని విశిదషిటయగు నారాయణుండు 
సంతుష్ాట ంతర్ంగుండెై యిటినియిె “మహారాజా! ద్ెైవప్ేిర తుండవ ై నా 
యిెడ నిటిట  బుద్వధ  గలుగుటం జేసర యచలాచలం బగు భకిత వొడము; 
ద్ానిచే దుసతర్ం బగు మద్ీయమాయం దర ంతువు; నీవు నాచే నాద్వషటం 
బగు కృతాం బపమితుత ండ వగుచు నాచర ంచిన సకల శుభంబులం 
బొ ందుదువు; మద్ీయ భకతజనంబులు సిరా్ పవర్్నర్కంబులం 
దులాంబులుగా నవలోకింతుర్ు; గావున నీ యధావసాయంబు 
నటిటద్వయ; మఱియు మద్ీ యాద్ేశంబున దుసత యజం బగు రోషంబును 
దాజించి నా యిెడ భకిత సల్లప్రతివి గాన యద్వయిె నాకుుఁ బర్మహ్రి్దం 
బగు” అని యభినంద్వంచి యనుగహీించి యతండు గావించు పూజలు 
గయికొని గమనోనుెఖ్ుం డయిెా; అయావసర్ంబున. 

4-557-సీస పదాము 
నర్ సరదధ చార్ణ సుర్ ముని గంధర్ి; 
 కినిర్ ప్రతృ సాధా పనిగులును 
నఖిల జనంబులు హ్ర పార్శవవర్ుత లు; 
 నానంద మగాింగు లగుచు; వేడక 
యజేఞశ చింతనుం డెైన యా పృథువుచే; 
 సతాకర్ములుఁ బొ ంద్వ; సమెదమునుఁ 
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జనిర  నిజాధ్వ వాసములకు; భగవంతుుఁ; 
 డెైన నారాయణుం డచుాతుండు 

4-557.1-తటేగతీి 

దగ నుపాధ్ాాయ సహితుుఁడెై తనర్ు పృథుని 
విమలమతు లయి చూచుచు నమర్వర్ులు 
దనుి జయజయ కల్లత శబాములుఁ బొ గడుఁ 
జనియిె నపుపడు వ ైకుంఠ సదనమునకు.  

4-558-వచనము 
అంతుఁ బృథుచకవీర తయు నింద్వయిాగోచర్ుం డయుాను 
దర శతాతుెండును ద్ేవద్ేవుండును నయిన వాసుద్ేవునకు 
నమసకర ంచి నిజపుర్ంబునకుం జనుద్ెంచు సమయంబున మౌకితక 
కుసుమ మాల్లకా దుకూల సిర్ణతోర్ణాలంకృతంబును, లల్లత సుగంధ 
ధూప విలసరతంబును, ర్తిమయ ర్ంగవలి్లకా విరాజితంబును, 
ఫలపుషప లాజాక్షత ద్ీపమాల్లకా సతంభ పూగపో తాభిరామ పతిిగృహ్ 
పాింగణంబును, మృగ మద ఘనసార్ చందనాగర్ు వాఃపూర్ సంసరకత 
ర్థాావళీ విభాసరతంబును, దర్ుపలివాభి శ్లభితంబును న ైన పుర్ంబుుఁ 
బవిేశించి రాజమార్్ంబునం జనుద్ేర్ మండిత ర్తికుండలమణి 
మరీచులు గండఫలకంబులం ద్ాండవంబులు సలుపం, బుర్కామినులు 
గనక పాతి విర్చితంబు లయిన యశ్ేష మంగళ్ నీరాజనంబుల 
నివాళింప, శంఖ్ దుందుభి పమిుఖ్ తూర్ాఘోషంబులును 
ఋతిిఙ్ిికాయాశ్రర్ిచనంబులును జ లంగ, వంద్వమాగధ జన 
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సంసూత యమానుం డగుచు విగత గర్ుిండెై యంతఃపుర్ంబుం బవిేశించి; 
యనంతర్ంబ. 

4-559-సీస పదాము 
సమధ్వకమతిుఁ బరర్జన జానపదులచేుఁ; 
 దనరార్ు వివిధ పూజనము లగంద్వ 
రాజు సంతుష్ాట ంతర్ంగుండుుఁ బిియవర్; 
 పదిుుఁడున ై వార్ల బహ్ువిధములుఁ 
బూజించ;ె నివిిధంబున మహ్తతర్ముల ై; 
 నటిట  కర్ెంబుల నాచర ంచు 
చును నిర్వదా చేషుట ండెై మహ్తతముుఁ; 
 డన నొపుప నా పృథు మనుజవిభుుఁడు 

4-559.1-తటేగతీి 

మించి భూమండలంబుుఁ బాల్లంచి విశద 
యశము సర్ిధరాచకమీందు నిల్లప్ర 
చార్ు శుభమూర త రాజనాచకవీర త 
పర్మ మోదమునుఁ బర్మ పదము నొంద్.ె" 

4-560-కంద పదాము 
అని మ్మైతేయి మహాముని 
యనఘుుఁడు విదుర్ునకుుఁ జ ప్ెప" నని శుకుుఁ డభిమ 
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నుాని సుతునకుుఁ జ ప్రపన తెఱుఁ 
గని సూతుుఁడు చెప్ెప శ్ౌనకాదుల తోడన్.  

4-561-వచనము 
అటెిఱింగ ంచి వ ండియు నిటినియిె "ఇవిిధంబున నశ్ేష గుణ 
విజృంభితంబును, నిరోా షంబును, సతుపర్ుష సతకృతంబును నగు 
పృథుచకవీర త యశంబును బకిటంబుగాుఁ జేయంజాలు మ్మైతేయిునిం జూచి 
మహా భాగవతుం డెైన విదుర్ుం డిటినియిె. 

4-562-సీస పదాము 
" మునినాథ; విను పృథు జనపాల చందుిండు; 
 స బుఁగ్పప మే్ద్వనీసుర్ులచేత 
రాజాాభిషేక సంపూజుాుఁడెై ద్ేవతా; 
 గణముచే లబాా ర్ి గుణుుఁడు నగుచు 
వ ైషణవతేజంబు వలనొపప ధర యించి; 
 యర థ నేయిే కర్ె మాచర ంచ ె
నద్వ నాకు న ఱిుఁగ ంపు మనఘాతె; భూమి యేి; 
 ర్ూఢి గవాకృతి ర్ూఢ యిెవని 

4-562.1-తటేగతీి 

వికమీోద్ీాపతమ్మై యొప్రప వ లయునటిట 
కర్ెమున నిపుా  రాజనా గణము బతిుకు 
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నటిట  పృథుకీర త ధర్లోన నతి వివేక ి
దవిల్ల యెివిుఁడు వినకుండు ధనాచర త;" 

4-20-పృథుని రాజాపాలన 

4-563-కంద పదాము 
నావుడు విని మ్మైతేయిుం 
డా విదుర్ునిుఁ జూచి పల్లక  నతి వినయమునం 
బావన చర తుుఁడు పృథుుఁడు ధ 
రావర్ నుతుుఁ డలఘు యశుుఁడు పమిదం బలర్న్.  

4-564-సీస పదాము 
ర్ంగ దుతతంగ తర్ంగ గంగా యము; 
 నా మధామందు నునితి వసరంచి 
క కైొని పాిర్బా కర్ె క్షయార్థమ్మై; 
 యఖిల పుణాంబుల ననుభవించు 
చును సర్ిద్ేశంబులను దనయాజఞ య; 
 పతిిహ్త సత్రతాపమునుఁ జ లిుఁ 
బూని సర్ిద్ీిపములకు ద్ాుఁనొకకండ; 
 వ ైషణవ భూసురావళికిుఁ దకకుఁ 

4-564.1-తటేగతీి 

దకుకుఁ గల్్లన పజి క లి దండధర్ునిుఁ 
బో ల్ల వర తంచుచును గ్ంతకాల మర్ుగుఁ 
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దవిల్ల యొకనాడు ద్ీర్సాతత రంబు చేయ 
నర థుఁ గ ైకొని ద్ీక్ితుం డయిెా; నందు.  

4-565-తేటగతీి 

రాజఋషర ద్ేవఋషర ప్రతృ బహి్ె ఋషులు 
జనవర్ునిచేత విహిత పూజనము లగంద్వ 
సమధ్వ క ైశిర్ాగతి నుని సమయమునను 
జిర్శుభాకార్ుుఁ డా రాజశే్ఖ్ర్ుండు.  

4-566-సీస పదాము 
ఉనితోనితుుఁడు సముతుత ంగ భుజుుఁడు స; 
 నెహ్నీయతర్ శ్లభమాన ముఖ్ుుఁడుుఁ 
జార్ుసంపులి కంజార్ుణేక్షణుుఁడు సు; 
 నాసాపుట ండు మందసరెతుండు 
వకసీూక్షెసరిగధ వర్నీల కేశుండుుఁ; 
 గమనీయర్ుచి కంబు కంధర్ుండు 
సుభగ విశ్ాల వక్షుండును ద్వవిళి శ్ల; 
 భిత మధాభాగుండుుఁ బృథునితంబ 

4-566.1-తటేగతీి 

మండలుండు నావర్త సమాన నాభి 
వివర్ుుఁడును గాంచనసతంభ విలసదూర్ు 
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రాజితుండును నర్ుణచర్ణుుఁడును ధృత 
నవ దుకూ లోతతరీయుుఁ డునితయశుండు 

4-567-వచనము 
మఱియు, నియమనిమితతంబునం బర తాకతభూషణుం డగుటం జేసర 
వాకాత శ్ేషగాతిశ్రకీుండును, గృష్ాణ జినధర్ుండును, శ్రమీంతుండును, 
గుశహ్సుత ండును, గృతోచితుండును, శిశిర్సరిగధతారాక్షుండును న ైన 
పృథుచకవీర త సభామధాంబునం ద్ారాగణమధా విభాసరతుండును, 
సకలజనాహిాదకర్ుండును నగు సుధ్ాకర్ుండునుం బో ల  వ లుంగుచు 
లేచి నిలుచుండి సదసా సంతోషద్ాయకంబులును, 
జితపిదవిరాజితంబులును, బసినింబులును, బర శుదధంబులును, 
గంభీరార్థంబులును, నవాాకులంబులును న ైన భాషణంబుల నిటినియిె. 

4-568-కంద పదాము 
" వినుుఁడమ సభుాలు ధర్ెము 
ననయము న ఱుుఁగంగుఁ గోర్ు నటిట  జనుుఁడు ద్ాుఁ 
దన తలుఁపునుఁగల యర్థముుఁ 
జను న ఱిుఁగ ంపంగ ధ్ీర్ సతుపర్ుషులకున్.  

4-569-సీస పదాము 
ఏను నీ లోకవితానంబు న లిను; 
 శ్ాసరంచి భూపజిా సంతతులను 
దతత  ద్విహిత వృతిత  ద్ానంబులను జేసర; 



854 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

 ర్క్ింప వివిధ మరాాదుఁ దప్రప 
పో కుండ నిలుపుటక ై కమలజుచే ని; 
 యోగ ంపుఁ బడితి; ని టలి నర యుండ 
నటిట  పజిాపాలనా దానుష్ాట న వ; 
 శంబునుఁ బాికకర్ె సాక్ి యిాశుుఁ 

4-569.1-తటేగతీి 

డెటిటవానికి సంతుషరట న సగుచుండు 
నటిటవానికి నే లోకమండుి బుధులు 
కామదుఘములు న ైన లోకములు నాకు 
సర్విుఁ గలుగు ననుష్ాఠ నపర్ుుఁడ నగుట.  

4-570-వచనము 
ఇట ి  పజిలను ధర్ెంబుల యందు ననుశ్ాసరంపక యర్థకాముండెై 
వార వలన నపపనంబులు గ్న నేని వార్ల పాపంబు దనకుుఁ బాిప్రంపం 
ద్ేజఞహమనుండెై భూవిభుండు చెడుం; గావునం బజిలు భూపతి 
హితార్థంబునకు, సాిర్థంబునకు, నసూయార్హితుల ై వాసుద్ేవార్పణ 
బుద్వధంజేసర ధర్ెంబు న పుపడు నాచర ంపవలయు; నిద్వయ ననుి 
ననుగహీించుట; అద్వయునుం గాక ప్రతృదే్వర ి తులుాలగు మీర్ 
లనుమోద్వంచి కర్తయు ననుశ్ాసకుండు ననుజాఞ తయు నయిన నాకుుఁ 
బర్లోకంబున నే ఫలంబు గలుగు నటిట  ఫలంబునకు సదృశంబెైన కర్ెం 
బాచర ంపవలయు; నటియిన సంతోషంబు నొందుదు” ననిన వార్ లా 
రాజేందుిన కిటినిర . 
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4-571-కంద పదాము 
" జననాయక! పజి ల్లర్ వొం 
ద్వన ధర్ెము ల లి వాసుద్ేవార్పణ బు 
ద్వధనిుఁ జేయవలయు నంటివి 
యనయంబును వాసుద్ేవుుఁ డనుఁ గలుఁడె మహిన్?" 

4-572-సీస పదాము 
అనవిని వార కి మనుజేశుుఁ డను " నర్;ి 
 తములార్! వినుుఁడయా! తవిల్ల మీర్ు 
యజాఞ ధ్వపతియిెైన యఖిలేశిర్ుుఁడు గ్నిి; 
 మతములుఁ గలుఁడు ధ్ీమంతులార్!  
యటెైి న మీర్లు నందుకు విపతిి; 
 పతిత  గలు్ ట నుబిపని మర్య 
గా దంటిరేని నా ఘనునిచే ర్చితమ్మై; 
 కాంతిమంత మగు జగంబు గానుఁ 

4-572.1-తటేగతీి 

బడుచు నునిద్వ; యిటిట పిపంచ ర్చిత 
కర్ె వ ైచితయి మమే్ెటి గలుగకుని 
నమర్ు నను తదుకుత  లుపపనిములు కావు;  
కాన నవాిసుద్ేవుండు గలుఁడు మఱియు.  

4-573-వచనము 
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అద్వయునుం గాక యిా జగద్ెైిచితయింబు కర్తయిెైన యిాశిర్ుండు 
లేకునిం గర్ెవశంబునం జేసర యుపపనింబగు నంటిరేని. 

4-574-సీస పదాము 
పూని ప్రియవతిోతాత నపాదధుివ; 
 మనుల కసెతిపతామహ్ుుఁ డనంగుఁ 
దగు నంగ మే్ద్వనీధవునకు మఱియును; 
 వినుతి క కికన పృథవవీపతులకుుఁ 
బదెసంభవ భవ పహిిాద బల్లచక;ీ 
 వర త పమిుఖ్ భాగవతుల కర థ 
వర్్సుసిరా్ పవర్్ంబులకు నను; 
 గతకార్ణుం డన ఘనత క కిక 

4-574.1-తటేగతీి 

హమను లగు మృతుాద్ౌహితుిుఁ డెైన వేన 
ముఖ్ దురాతుెలు ధర్ెవిమోహితులును 
దకకుఁ దకికనవార కిుఁ ద్ాుఁ బసిని 
వర్దుుఁడైె యిచుు నభిమతావళ్ళల నతుఁడు.  

4-575-వచనము 
ఇటిట  విది దనుభవంబున భువన హితుండగు వాసుద్ేవుండు లేుఁడనుట 
యుపపనింబు గాదు; అద్వయునుం గాక. 

4-576-ఉతపలమాల 
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భూర  తపో భిరామ ముని పూజన మ్మవిని పాదపదె సే 
వార్తి వృద్వధ ుఁ బొ ంద్వ యనివార్ణుఁ బూర్ిభవానుసార్ సం 
సార్ మహ్ో గతీాపము భృశంబుగుఁ బాపుఁగ నోపుుఁ దతపద్ాం 
భోర్ుహ్జాత దే్వనద్వుఁ బో ల్ల యశ్ేష మనోఘ హార యిెై.  

4-577-వచనము 
మఱియు. 

4-578-చంపకమాల 

అనుపమ భకిత న విని పద్ాంబుజమూలము మంద్వర్ంబుగా 
ననయముుఁ బొ ందు వాుఁడు నిహ్తాఖిల భూర  మనోమలుండు స 
ద్వినుత విర్కిత బో ధ ధృతి వీర్ా విశ్ేష సమనిితుండు ద్ా 
ననుఁ దగ  భూర  సంసృతి మహ్తతర్ దుఃఖ్ము నందుఁ డెనిుఁడున్.  

4-579-కంద పదాము 
నారాయణుండు జగద్ా 
ధ్ార్ుండగు నీశిర్ుండు; దలుఁప నతనికిన్ 
లేర ందు సములు నధ్వకులు 
ధ్ీరోతతముుఁ డతుఁడు నద్వితీయుం డగుటన్.  

4-580-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

4-581-ఉతపలమాల 
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కర్ెవశంబునన్ జగము గలు్ ను హ చుు నడంగు ననిచ  ో
గర్ెముుఁ బుద్వధ ుఁ జూడ జడకార్ాము; గాని పపించ కలపనా 
కర్ెమునందుుఁ గర్త యనుఁగా విలసరలిుఁగుఁ జాల; ద్ీ జగ 
తకర్ెక కార్ా కార్ణము గావున నీశుుఁడు విషుణ ుఁ డార్యన్.  

4-582-వచనము 
కావున మీర్ లవాిసుద్ేవుని నధ్వకారానుసార్ంబున నిశిుతార్థ ఫలసరద్వధ  
గల వార్ల ై మనోవాకాకయకర్ెంబుల నిషకపటవృతితం దగ ల్ల వినుతి నతి 
పర చరాా పూర్ికంబుగాుఁ గామదుఘంబు లయిన యతని 
పాదపంకజంబులు భజియింపుం; డద్వయునుం గాక. 

4-583-సీస పదాము 
ర్ూఢి నీశిర్ుుఁడు సిర్ూపంబునం జేసర; 
 పూని విశుదధ విజాఞ నఘనుుఁడు 
నగుణుండు నయినుఁ ద్ా నర్యని కర్ెమా; 
 ర్్మునందు వీహిాాద్వ దవిాములును 
శుకాి ద్వగుణము విసుుర్ దవఘాతాద్వ; 
 సతిియలును మంతసించయంబు 
సంకలపమును యాగసాధామ్మైనటిట  య; 
 ఖ్ండయపకార్ంబు ఘనపద్ార్థ 

4-583.1-తటేగతీి 
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శకితయు మఱి జఞాతిష్ోట మ సవనముఖ్ా 
నామత బహ్ు విశ్ేష గుణతను మ్మఱయు 
నటిట  యధిర్ర్ూపమ్మై యఖిల జగము 
నందు ననిశంబుుఁ బఖి్ాాతి నొందుచుండు.  

4-584-వచనము 
అద్వయునుం గాక ద్ార్ుసరథతంబెైన యనలంబు తద్ాా ర్ు గుణంబు లయిన 
ద్ెైర్యా వకతీాిద్వకంబుల ననుసర ంచు చందంబున నవాకతంబు తతోషక్షభకం 
బయిన కాలంబును వాసనయు నదృషటంబు నను కార్ణంబుల చేతం 
బుటిటన శరీర్ంబునందు విషయాకార్ం బయిన బుద్వధ  నొంద్వ 
తద్విషయాభివాంగాంబెైన యానందసిర్ూపుం డగుచుుఁ గ యీా 
ఫలంబునం బసిరద్వధ  నొందును” అని చెప్రప వ ండియు నిటిను “మద్ీయ 
జనంబు ల్లమ్ేెద్వనీతలంబున దృఢవతిుల ై యజఞభుగీశిర్ుండును 
గుర్ుండును నయిన సరేిశిర్ుని, హ్ర ని నిర్ంతర్ంబును సిధర్ె 
యోగంబునం బూజించుచునివార్లు; వార్ు ననాిశుర్ాకర్ంబుగా 
ననుగహీించువార్ు” అని హ్ర భకితర్తుల ైన మహాతుెల నుతియించి 
వ ండియు నిటినియిె. 

4-585-మతేతభ వికీీడతిము 
" వర్ సంపద్విభవపతిాప సుమహ  శిర్ాంబులం బొ లుు నీ 
ధర్ణీనాథులతేజ మంచిత తపో ద్ాంతిక్షమా విదాలం 
గర్ మొపాపర్ు ధరాసు పర్ి హ్ర భకతశ్ేణీులం ద్ెపుపడున్;  
ధర్లోనం బభివింప కుండు" నని యద్ాధ తీివిభుం డిటినున్.  
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4-586-చంపకమాల 

" అర్యుఁగ నే ధరామర్ పద్ాంబుజరేణువు లర థుఁ ద్ాల్లు య 
పపర్మ పురాణ పూర్ుషుుఁడు బాిహ్ెణద్ేవుుఁడు న ైనయటిట  యిా 
శిర్ుుఁడు సద్ానపాయినిని సాగర్కనాను సర్ిలోక వి 
సుుర త పవితకిీర తయును బొ ంద్వ విభూతిుఁ దనర ుుఁ గావునన్.  

4-587-సీస పదాము 
ఏ వసుధ్ామర్ సవేను జేసర య; 
 శే్షగుణానిిత సరథతిుఁ దనర్ుు 
సరేిశిర్ుుఁడు మఱి సంతుషుట ుఁ డగు నటిట ; 
 ధర్ణిద్వవిజులుఁ ద దధర్ెపర్ులు 
నలఘు వినీతులున ై యవశాంబును; 
 సేవింపరే ధరాద్ేవ నితా 
సేవచేుఁ బుర్ుషుుఁడు చిర్తర్ జాఞ నవి; 
 ద్ాాభాాసర గాకుని న ైన నతుఁడు 

4-587.1-తటేగతీి 

వేగమున నంతర్ంగంబు విశద మగుటుఁ 
జేసర క ైవలా పదమును జ ందు; నట ి  
గాన లోకులు భూద్ేవతానికర్ముుఁ 
దగ ల్ల భజియింప వలయు నుద్ాతత  మతిని.  

4-588-వచనము 
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మఱయిు. 

4-589-సీస పదాము 
విజాఞ న ఘనుుఁ డన వ లయు నీశిర్ుుఁడు త; 
 తతవజాఞ న యుతుల ైన వార చేత 
ద్ీప్రంప నింద్ాిద్వ ద్ేవతోద్ేాశంబు; 
 నను భూమిసుర్ ముఖ్ంబున హ్ుతంబు 
లగు హ్విసుసలుఁ దృప్రత  నంద్వన గతి నచే; 
 తన మ్మైన యా హ్ుతాశన ముఖ్ంబు 
వలన వేల్లున హ్విసుసలచేతుఁ దృపుత ండు; 
 గాకుండు కావున లోకమందు 

4-589.1-తటేగతీి 

నగ ి ముఖ్మునకంటె ధరామరేంది 
ముఖ్ము పర శుదధ మతాంతముఖ్ా మనుఁగుఁ 
దనర్ు నద్వ గాన భూసురార్ునము సకల 
జనులుుఁ గావింపుఁ దగు నార్ాజనములార్!  

4-590-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

4-591-సీస పదాము 
ఏ వేదమం ద్ేని నీ విశి మ్మలిను; 
 దర్పణ పతిిబింబిత మగు వసుత  
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నివహ్ంబు క ైవడిుఁ ద్వవిర  పకిాశించు; 
 నటిట  విర్జమును నవాయంబు 
నగుచు సనాతనం బగు వేద మే్ ధరా; 
 ద్ేవతాజన మనుద్వనముుఁ దగ ల్ల 
మహిత శదీ్ాధ తపో  మంగళ్ మౌన సం; 
 యమ సమాధులుఁ బొ లుపార్ుచుండి 

4-591.1-తటేగతీి 

యర థ సదసద్విచార్ుల ై యధ్వకర ంతు 
ర్టిటవార్ల పదర్జం బర థుఁ ద్ాలుు 
నలఘులకు సర్ిపాపక్షయంబు నఖిల 
సదు్ ణావాప్రతయును నగుుఁ జతుర్ులార్!  

4-592-వచనము 
కావున నటిట  విపపిాద సరోజరేణువు లేనును గ రీటంబున ధర యింతు; 
ఇట ి  బాిహ్ెణ భజనంబునంజేసర యవాపత  సకల గుణుండును 
శ్రలధనుండును గృతజుఞ ండును శదీ్ాధ యుకుత ండును న ైన మహాతుె నఖిల 
సంపదలుఁ బాిప్రంచుం గావున గోబాిహ్ెణకులంబును ననుచర్ సమే్తుం 
డయిన జనారా్నుండును నా యెిడం బసినుి లయిెాదర్ు గాక” యని 
పలుకుచుని పృథుచకవీర తం గనుంగ్ని ప్రతృద్ేవద్విజ సతుపర్ుషులు 
సంతుష్ాట ంతర్ంగుల ై సాధువాదంబుల నభినంద్వంచి యిటినిర . 

4-593-కంద పదాము 
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" మనుజేంద!ి నీ కతంబున 
ననుపమ ఘన బహి్ెదండ హ్తుుఁ డతాఘ వ 
ర్తనుుఁడు నగునటిట వేనుం 
డనయము నర్కంబు వలన నర థుఁ దర ంచెన్.  

4-594-వచనము 
కావునం "బుతేణిలోకాన్ జయతి" యను వేదవచనంబు నిశుయంబు; 
అద్వయునుం గాక. 

4-595-చంపకమాల 

పుర్ుషవరేణా! హేమకశిపుండు ర్మా లలనేశు నిందచే 
నర్కమునొందుఁ గోర యు గుణజుఞ ుఁడు భాగవతుండున ైన యా 
వర్ తనయపభిావమున వాసరకి న కిక విధూత పాపుుఁడెై 
నిర్యముుఁ బొ ందుఁ డయిెా; నతి నిర్ెల కీర తుఁ దనర ుుఁ గావునన్." 

4-596-కంద పదాము 
అని పల్లకి వీర్వర్ుాం 
డనుఁదగు పృథుచకవీర త నయుతాబాంబుల్ 
దనర్ుఁగ జీవింతువుగా 
కని తగ నాశ్రర్ిద్వంచి యభినుత మొపపన్.  

4-597-వచనము 
వ ండియు నిటినిర  "ద్ేవా నీకు సకలలోకభర్త యగు నారాయణు నందు 
నిటిట  భకిత వొడముటం జేసరయు బహి్ెణాద్ేవుండు నుతతమశ్లి కుండు న ైన 
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సరేిశిర్ుని సతకథాజాలంబు వాకతంబు చేయుచుని నీవు మాకు 
నాథుండ వగుటం జేసరయు నేము ముకుందద్ాసుల మ్మైతిమి; భవద్ీయ 
పజిాఞ నుశ్ాసనంబు పజిానురాగంబు కార్ుణామూర్ుత ల ైన మహాతుెలకు 
సిభావంబులు; గావున నాశుర్ాంబు గాదు; ద్ెైవసంజిఞతంబు లయిన 
కర్ెంబులచేత వినషటజాఞ నులమ్మై పర భమిించు మాదగు తమఃపార్ంబుుఁ 
గంటిమి; ఏ సరేిశిర్ుండు బాిహ్ెణ జాతి నధ్వషరఠ ంచి క్షతిియులను 
క్షతిియజాతి నధ్వషరఠ ంచి బాిహ్ెణులను నీ యుభయంబు నధ్వషరఠ ంచి 
విశింబును భర ంచు నటిట , వివృదధసతుిండు సర్ిర్ూపుండు 
మహాపుర్ుషుండున ైన పృథునకు నీశిర్బుద్వధంజేసర యిేము 
నమసకర ంతుము;" అను సమయంబున. 

4-21-పృథునిబర్మపదపాిప్రత  

4-598-కంద పదాము 
వినువీథవనుండి మ్మలిన 
చనుద్ెంచిర  బాలసూర్ా సంకాశ తనుల్ 
జనవినుత! సరదధ వర్ుాలు 
సనకాదులు శే్ముషీ విచక్షణు లంతన్.  

4-599-వచనము 
ఇట ి  చనుద్ెంచి.  

4-600-కంద పదాము 
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అనఘాతుె లతిధ్వ ర్ూపం 
బున రా గృహ్మే్ధ్వ పాిణములు నుద్తిచేుఁ 
దనర నుఁ బతిుాద్తి వం 
దనముల మర్లం బతిిషరఠ తములగు ననుచున్.  

4-601-కంద పదాము 
వినుఁబడు వచననాాయం 
బున నుద్తములగు పాిణములుఁ గమీెఱుఁ బొ ం 
దను గోర్ువాడునుం బల  
ననుచర్ ఋతిికసదసుాుఁడెై పృథుుఁ డంతన్.  

4-602-తేటగతీి 

ఇంద్వయిిేశుుఁడు గంధ్ాద్వకేషట గుణముుఁ 
గూర ు యుద్మనకియీుఁ గోర  చేయు 
పగ ద్వుఁ బృథుచకవీర త సంభమిముతోడ 
మహితభకితని బతిుాద్మంబు చేసె.  

4-603-కంద పదాము 
ఘనగ్ర్వమున నముెని 
జనచితత  వశ్రకృతుండు సభుాుఁడుుఁ బిియుుఁడున్ 
వినయానతకంధర్ుుఁడెై 
జనవర్ుుఁ డా పర్మయోగ చందుిల న లమిన్.  

4-604-సీస పదాము 
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పూని యరాి సనాసీనులుఁ గావించి; 
 కర్ మర థుఁ విధ్వవత్రకార్మునను 
బూజించి తతపద్ాంభోర్ుహ్క్ాళ్న; 
 సల్లలంబు లాతెమసతమునుఁ ద్ాల్లు 
హాటక కల్లత సరంహాసనాసీనుల ై; 
 విహితాగుిలను బో ల్ల వ లుుఁగుచుని 
శరాిగ ీజనుెల సనకాదులను జూచి; 
 యతుల శదీ్ాధ సంయమానిితుండుుఁ 

4-604.1-తటేగతీి 

బర్మ సంప్ీిత మతియున ై పల్లక  రాజు 
గోర  " యో మంగళాయనులార్! పూర్ి 
భవమునం ద్ెద్వా  మంగళ్పది సుకర్ె 
మే్ను జేసరతి? మిముుఁ జూడ నిపుడు గల్లగ ." 

4-605-వచనము 
అని వ ండియు. 

4-606-కంద పదాము 
భువి న విని యెిడ విపుు లు 
భవుుఁడును విషుణ ుఁడుుఁ దద్ీయ భకుత లును బసి 
నివదను లగుదుర్ు వానిక ి
భువి ద్వవిని నసాధాకర్ెములు లే వర్యన్.  
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4-607-వచనము 
అని మఱియున “నఘాతుెలార్! లోకంబుల నీక్ించుచుం బర్ాటనంబు 
చేయు మిముె సర్ిదర్శనుం డయిన యాతెం గనుంగ్నుఁజాలని 
సర్ిదృశాంబు చందంబున నీ లోకంబు గనుంగ్నజాలకుండు; అటిట 
మహాతుెల ర్యిన మీ దర్శనంబునం జేసర యిేను ధనుాండ న ైతి; 
అద్వయునుం గాక. 

4-608-చంపకమాల 

అర్య ధర తిి న విని గృహ్ంబు మహార్ిజనోపభోగా వి 
సుుర త తృణాంబు భృతా గృహ్భూముల సార ుఁ దనర్ుు నటిట  మం 
ద్వర్పతి ప్ేద యిెైన జగతిం గడు ధనుాుఁ డటండుి గాన సు 
సరథర్మతి మీర్ు వచుుట నశే్షశుభంబుల నేను బొ ంద్ెదన్.  

4-609-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

4-610-చంపకమాల 

వర్మతులార్! యిెవిని నివాసముుఁ ద్ీర్థపద్ాంతర్ంగుల ై 
పర్ుఁగ నయటిట  భాగవత పాదజలంబులు సో ుఁక వేనిుఁ ద 
తుపర్ుషుుఁడు భూర  సంపదలుఁ బొ ంప్రర బో యినన ైన వాని మం 
ద్వర్ ముర్గపకిీర్ణ జగతీజముుఁ బో లు నటండుి కోవిదుల్." 

4-611-వచనము 
అని పల్లకి వ ండియు నిటినియిె. 
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4-612-సీస పదాము 
" పర్మ పావనులార్! బాలాంబునందుండి; 
 మానిత శదీ్ాధ  సమనిితులును 
గుణనిధుల్ ధ్ెైర్ాయుకుత లు ముముక్షువులున ై; 
 యధ్వక వతింబుల నాచర ంతు 
ర్టిట  పుణుాలు భవద్ాగమనంబు సాి; 
 గతమయా! సతకృపాకల్లతులార్!  
యనివార తవాసనార్ణవం బయినటిట ; 
 భూర  దురి్ంఘా సంసార్మందు 

4-612.1-తటేగతీి 

మతివిహమన సికీయ కర్ెములుఁ జేసర 
యడర  మగుిలమ్మై యింద్వియార్థములన  
తివిర  పుర్ుష్ార్థములుుఁగాగుఁ ద్ెల్లయు మాకుుఁ 
గుశల మునిద్ె లోక ైక కుశలులార్!  

4-613-వచనము 
మీర్ లాతాెరాము లగుటం జేసర మీయందు గుశలాకుశల ర్ూపంబు 
లయిన మతివృతుత లు సంభవింపవు గావునం; గుశలపశిిం 
బుపపనింబు గాదు; కాన నేనుగృతవిశ్ాిసుండన ై సంతపుత  లయిన 
వార్లకు సుహ్ృతుత  ల ైన మిముె నాకు నీ సంసార్ంబునందు నేమిట 
వేగంబె క్ేమంబు గలుగును యని యడిగ ద; ఆతెవంతులకు 
నాతెయు నాతెభావనుండు నయిన యిాశిర్ుండు భకాత నుగహీ్ంబు 
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కొఱకు నీ లోకంబున మీవంటి సరదధర్ూపంబున వర తంచుచుండు” నని 
పల్లకిన యతని గంభీరార్థ గ్ర్వంబులును, శుభకర్ంబులును, 
నాాయసహితంబులును, మితాక్షర్ంబులును, శ్లీతపి్రియంబులును 
నయిన వచనంబులు విని సంప్ీిత చేతసుకండును, మందసరెతుండును 
న ై సనతుకమార్ుం డిటినియిె. 

4-614-మతేతభ వికీీడతిము 
" ధర్ణీశ్లతతమ! సర్ిభూతహిత చేతసుకండవ ై ధర్ె సు 
సరథర్ భాగోాదయశ్ాల్లవ ై యిెసుఁగు నీచే సాధులోకోతతరో 
తతర్సంపశిిము చేయుఁగాుఁబడె మహాతాె! సాధులోక ైక స 
చేర తంబుం దలపోయ నిటిటద కద్ా; చర ుంప లోకతయిిన్.  

4-615-తేటగతీి 

ధర్ణ ిసజానసంగంబుదలుఁపనుభయ 
సమెతంబగువార్లు సలుపునటిట 
సర్ససంభాషణపశిిసర్ణి నిఖిల 
జనములకు సుఖ్కర్మగు జనవరేణా!" 

4-616-వచనము 
అని యభినంద్వంచి మోక్షసాధనోపద్ేశ కాముండెైన పృథుచకవీర తకి 
వ ండియు నిటినియిె. 

4-617-సీస పదాము 
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" ధర్ణీశ! మధునిషూదనుుఁ డైెనయటిట  నా; 
 రాయణు లల్లత పాద్ార్వింద 
వర్గుణ ధ్ాాన ధీ్పర ణతతతవంబున; 
 సకలాతె మల విమోచనము ల ైన 
ర్తియును నితా వ ైరాగాంబు మొదలుగా; 
 లోకోతతర్ుుఁడవ ైన నీకుుఁగలవు;  
సమాగ ిచార్ శ్ాసత రములందు జనులకు; 
 సేమంబునకును నిశిుతములయిన 

4-617.1-తటేగతీి 

యాతె వాతిర కత వసుత వులందు వీత 
రాగతుఁ దలంప నిర్ు్ ణ బహి్ె మయిన 
యాతెయందుల ర్తియును ననుఁగ నివియ 
హేతువులు బుద్వధ ుఁ జింతింప నిదధచర త!  

4-618-వచనము 
కావున శదీధయు, భగవదధర్ెచర్ాయుుఁ, దద్విశ్ేష జిజాఞ సయు, నాధ్ాాతిెక 
యోగ నిషఠయు, యోగీశిరోపాసరతయుుఁ, బుణోాపాశయీుండును 
బుణాశవీణుండును న ైన నారాయణ కథాలాపంబులు, నరేథంద్వయిారాము 
ల ైన వార్లతోడి సంగతి యందు విర్కితయు, వార్ల కభిమతంబు ల ైన 
యర్థ కామంబు లందు ననాకాంక్షయు, సరేిశిర్ుని గుణ 
కీర్తనామృతపానంబు దకక నితర్ పద్ార్థంబులందు వ ైరాగాంబు నొంద్వ 
యాతాెరామత గల్లగ  విజన సథలంబు లందు ర్ుచిగలుగుటయును, 



871 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నహింసయు, శమాద్వపధి్ానవృతితయు, నాతెహితానుసంధ్ానంబును, 
భగవతకథానుసెర్ణంబును, నకామాంబు లయిన 
యమనియమంబులును, నితర్భకితమారా్ గర్ిణంబును, యోగక్ేమార్థ 
కియీారాహితాంబును, శ్రతోష్ాణ ద్వ దింది సహిషుణ తయు, భాగవత 
కరాణ లంకార్ భూతం బగు భగవదు్ ణాభిధ్ానంబులు నను వీనిచేత 
విజృంభమాణంబెైన భకితయోగంబునం జేసర యనాతె యందు 
నసంగంబును, గార్ాకార్ణ ర్ూపంబగు నిర్ు్ ణ బహి్ెంబు నందు 
ర్తియును న పుపడు గలుగు నపుపడ సద్ాచారాానుగీహ్వంతుం డయిన 
పుర్ుషుండు బహి్ెనిషుఠ లతోడుఁ జ ల్లమి చేయుచు నీషణతయింబు 
వర ాంచి పకిృతిం జేర్క జాఞ న వ ైరాగా వేగంబునం జేసర. 

4-619-సీస పదాము 
అనఘ! సాక్ాతాకర్ మగు భకిత యోగాగ ిుఁ; 
 గడుఁగ  జీవాధ్ార్కమును బంధ 
భూతాతెకంబున ై ప లుచు హ్ృద్రంథవని; 
 బూని సికార్ణభూత మయిన 
యర్ణి దహించు హ్ుతాశను క ైవడి; 
 నిరా్హించిన నిట ి  న ఱసర దగధ 
చితుత ుఁడెై ముకతనిశ్ేశష్ాతె గుణుుఁడు స; 
 దధర్ుెుఁడు న ైన యతండు మిగుల 

4-619.1-తటేగతీి 
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నర థ బాహ్ాంబు లయిన ఘటాద్వకములు 
నాంతర్ము ల నై సౌఖ్ాదుఃఖ్ాద్వకములు 
నను విభేదము లాతె భేదనము లగుట 
నయుాపాధ్వ వినాశంబు నందగలుఁడు.  

4-620-వచనము 
అద్వ యిెటినిన. 

4-621-చంపకమాల 

పుర్ుషుుఁడు నిదపోి ుఁ గలలుఁ బొ ంద్వన యాతెసుఖ్ ైక హేతువ ై 
పర్ుఁగ న రాజభృతాజన భావగుణంబులు సంపబిో ధమం 
దర్యుఁగ మిథా యైెినగతి నాంతర్ బాహ్ాగుణపభిేదముల్ 
పర్ువడిుఁ గానకుండు జనపాలనశ్రలన! నితాఖ్ేలనా!  

4-622-వచనము 
మఱియును దషిటయిెైన యాతెయు దృశాంబయిన యింద్వయిార్థంబు 
నను వీనికి నహ్ంకార్ంబు సంబంధహేతు వగుటం జేసర యద్వ 
యంతఃకర్ణంబునం గలుగుచుండు జాగతీసవపింబుల యంద్ీ భేదంబు 
గనుంగ్నుచుండు; ఇటిట  యంతఃకర్ణంబు లేనిద్వ యగు సుషుప్రత  
కాలంబునం బుర్ుషుండు జలదర్పణాద్వ నిమితాత భావం బగునపుపడు 
బింబపతిిబింబ భేదంబు గనుంగ్నని చందంబున దృశాభేదంబు 
గనుంగ్నకుండుం; గావున నంతఃకర్ణ విలయంబు నొంద్వన బాహాాంతర్ 
భేదంబు గనకుండుట నిశుయం” బని వ ండియు నిటినియిె. 
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4-623-సీస పదాము 
భువి విష యాకృషట భూతంబు లయిన యిం; 
 ద్వయిముల చేతను ద్వవిర  మనము 
దగ విషయాసకితుఁ దగ ల్ల యాంతర్మ్మైన; 
 మహిత విచార్ సామర్థయ మ్మలి 
శర్కుశ్ాద్వసత ంబజాలంబు హ్రదతోయ; 
 ములు గోీలుగతిుఁ గమీంబున హ్ర ంచు 
నీ రీతి నంతర ిచార్ సామర్థయంబు; 
 నపహ్ృతం బయినుఁ బూరాిపరాను 

4-623.1-తటేగతీి 

మే్య సంధ్ానుర్ూప సంసెృతి నశించు 
నద్వ నశించిన విజాఞ న మంతుఁ ద్ొలుఁగు;  
నటిట  విజాఞ న నాశంబు నార్ాజనులు  
సాితెకద్వ సకలాపహ్ివం బటండుి.  

4-624-వచనము 
అద్వయునుం గాక "యాతెనసుత కామాయ సర్ిం ప్రియం భవతి" యను 
వేదవచనంబునం జేసర విషయంబులకుం బిియతమతింబెై 
యాతోెపాధ్వకంబు నొంద్వుఁ యాతాెపహ్ివంబునం బాటిలుి  సాిర్థనాశం 
బెద్వధ  గలుగు ద్ాని కంటె లోకంబున నధ్వకంబెైన సాిర్థనాశంబు లేదు; అద్వ 
యిెటినిన సరాిర్థ నాశంబునకు సైెథర్ాంబు నొంద్వంచునటిట  
యర్థకామాభిధ్ాానంబునం దద్ేధతుకంబెైన సాిర్థనాశంబునం 
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బరోక్ాపరోక్షర్ూపజాఞ నంబు నశించుం గావున నాతాెపహ్ివంబున కంటె 
నధ్వకతర్ంబెైన సరాిర్థనాశంబు లే" దని వ ండియు నిటినియిె. 

4-625-సీస పదాము 
" అనఘ! యిా సంసార్ మతిశయంబునుఁ దర ; 
 యింపంగ మద్వ నిశుయించువాుఁడు 
గ కైొని ధరాెర్థకామమోక్షములకు; 
 నతి విఘాతుక మ్మద్వా  యటిట ద్ాని 
వలన సంగము చేయవలవ; ద్ా ధరాెదు; 
 లందుుఁ ద్వవిర్్ంబు నంతకోగీ 
భయయుతం బగుటను బర్మమోక్షంబె ము; 
 ఖ్ాార్థమ్మై విలసరలుి  నండుి బుధులు;  

4-625.1-తటేగతీి 

భువి గుణవాతికర్మునుఁ బుటిటనటిట 
యబాజాతాదులకు నసెద్ాదులకును 
గాల విధింసరతాఖిల కమీముగలు్ ుఁ 
గలుగ ద్ెనిుఁడు సేమంబుగాన వినుము.  

4-626-వచనము 
మోక్షంబె పర్మపుర్ుష్ార్థం” బని చెప్రప వ ండియు నిటినియిె “నరేంద్ాి! 
ద్ేహేంద్వయి పాిణ బుదధయహ్ంకార్ పర వృతంబు లయిన యిా సాథ వర్ 
జంగమంబుల హ్ృదయంబులందు వాాపకుండుుఁ బతిాక్షభూతుండుుఁ 
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బతిాగూీపుండు భగవంతుండు నయిన యిాశిర్ుం డంతరాామి 
ర్ూపంబునం బకిాశించుచుండు; అద్వ నారాయణుని సదూిపంబుగాుఁ 
ద్ెల్లయు” మని వ ండియు నిటినియిె. 

4-627-ఉతపలమాల 

" భూవర్! యిే మహాపుర్ష భూషణు నందుల నీ సమసత  వి 
శ్ాివళి ల్మనమ్మై సదసద్ాతెక భావము నొంద్వ భూర  మా 
యావిభవంబులం దగ  సమగవీివేక నిరోధ్వ సగి ానా 
శ్రవిషబుద్వా  ద్య ుఁచుచు విశే్షగతిన్ వ లుుఁ గ్ందు న నిుఁడున్.  

4-628-చంపకమాల 

సుమహిత నితా ముకత పర శుదధ విబుదధ సుతతుత వుఁడెై యుర్ు 
కమీుుఁ డభిభూత సత్రకృతి కర్ెకళ్ంకుుఁడు న ైన యటిట  యు 
తతమచర తుం గృపాకర్ు నుద్ాతతగుణోనితు నీశిరేశుుఁ జి 
తతమునుఁ దలంపుమయా! జనతాపర ర్క్షణ! దుషటశిక్షణా!  

4-629-సీస పదాము 
వసుమతీనాథ! యెివిని పాదపదె ప; 
లాశ విలాస సలిల్లత భకిత 
సంసెర్ణంబుచే సజాన పకిర్ంబు; 
 ఘనకర్ె సంచయ గథీవతమగు న 
హ్ంకార్ మను హ్ృదయగంీథవుఁ జ ఱతుర్ు; 
 వివర ంప నిట ి  నిర ిషయమతులు 
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మహి నిర్ుద్ేధంద్వయి మార్ు్ లు న ై నటిట ; 
 యతులకుుఁ జేర్ంగ నలవి గాని 

4-629.1-తటేగతీి 

యటిట పర్మే్శుుఁ గేశవు నాద్వపుర్ుషు 
వాసుద్ేవుని భువనపావన చర తుి 
నర థ శర్ణంబుగాుఁ దతపద్ాంబుజములు 
భకిత సేవింపు గుణసాంద!ి పార థవేంద!ి  

4-630-మతేతభ వికీీడతిము 
అర షడిర్్మహ్ో ర ె నకనీికర్వాాకీర్ణ సంసార్సా 
గర్ మబోా దర్కీర్తనాతర్ణి సాంగతాంబునం బాసర తా 
మర్ుద్ార్ంగ నఘాపహ్పకిట యోగాద్వకియీాయుకిత చేుఁ 
దర యింపన్ మద్వుఁ గోర్ువార్లకు దురాా ంతంబగుం గావునన్.  

4-631-మతేతభ వికీీడతిము 
ధర్ణీశ్లతతమ! నీవు కేవల సముదాదాకిత ధీ్యుకిత మ్మై 
వర్గోవింద పద్ార్వింద యుగభాసినాివ సంధ్వంచి దు 
సతర్ భూర వాసనాకరోలి సరతదురాా ంతోగ ీగంభీర్ సం 
సర్ణాంబో ధ్వుఁ దర ంపవయా! పర్మోతాసహ్ంబు ద్ీప్రంపగన్.  

4-632-కంద పదాము 
అని యిా గతిుఁ బంకర్ుహా 
సనసుతుుఁడును బహి్ెబో ధశ్ాల్లయు నగు నా 
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ఘన యోగ వలిభునిచ ే
తను ద్ెల్లయుఁగుఁ బడిన బహి్ెతతుత వం డగుచున్.  

4-633-కంద పదాము 
జనపతి మునిుఁ బొ గడి ముదం 
బున నిటినుుఁ బూర్ిజనెమున నే ద్ీనా 
వనుుఁడెైన యిాశిర్ుని చే 
తను నికక మనుగహీింపుఁ దగ తి మునీంద్ాి!  

4-634-కంద పదాము 
వినుుఁ డటిట  యనుగహీ్ సా 
ధనమునక ై మీర్ ల్లపుడు దగ నిచుటికిం 
జనుద్ెంచితిర  దయాళ్ళర్ు 
ననఘులు భాగవతవర్ులు నగు నుతతములున్.  

4-635-సీస పదాము 
నిర్తంబు నా యందు నిష్ాపద్వతములగు; 
 ద్ేహ్సమే్త మద్ీయరాజా 
సర్ిసంపదలును సద్వావజ దతతముల్; 
 గావునుఁ బాిణకాంతా విభూతి 
మంద్వర్ సుత రాజా మహి బల కోశ ప; 
 ర చేదంబుల న లి ధృతిుఁ దలంప 
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రాజుకు భృతుాండు రాజకీయములగు; 
 తాంబూలముఖ్ పద్ార్థములుఁ జేసర 

4-635.1-తటేగతీి 

ర్మణ సంతర్పణోపచార్ములు నడపు 
గతిని వార్ల కవి నివేద్వతము లయిెాుఁ;  
గాన మీ కుపచార్ మే్గతి నొనర్ుత  
నతులగుణసాందుిలార్! మహాతుెలార్!  

4-636-వచనము 
అద్వ యిెట ి  బాిహ్ెణాధ్ీనం బంటిరేని సేనాధ్వపతా రాజాదండ నేతృతి 
సర్ిలోకాధ్వపతాంబులు వేదశ్ాసత రవేద్వ యైెిన బాిహ్ెణునక కాని 
యితర్ులకు యోగాంబులు గావు; కావున బాిహ్ెణులకు భోజనవసన 
ద్ానంబులు సికీయంబుల ై యుండు; క్షతిియాదులకు 
బాిహ్ెణానుగహీ్ంబున ననిమాతంిబు దకకం దకికన 
వసుత సాితంతయింబు లేదు; కావున మీకు గుర్ుదక్ిణ యేిమి 
సమర పంచువాుఁడ? నద్వయునుం గాక సాితంతయింబు గల్లగ న నిటిట 
యధ్ాాతె విచార్ులు వేద్ాంత వేదులు న ై భగవదాకిత నుపద్ేశించెడు మీ 
వంట ిపుణాాతుెలకుం బర హాసాసపదుండు దకకుఁ దకికన వాుఁడెవిం 
డంజల్ల మాతంిబు దకకుఁ దకికన పతిుాపకార్ంబు చేయం దలంచును? 
అద్వ గావున దయాళ్ళవు ల ైన మీర్లు సికృతోపచార్ంబులం జేసర 
సంతుష్ాట ంతర్ంగు లగుదుర్ుగా" కని పలుకుచుని యాద్వరాజయిన 
పృథుచకవీర త చేతుఁ బూజితుల ై యాతె యోగనిషుఠ ల ైన సనకాదు లతని 
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సిభావంబు బశింసరంచుచు సమసతజనంబులుుఁ జూచుచుండ నాకాశ 
గమనంబునం జనిర ; అయావసర్ంబున. 

4-637-ఆటవ లద్వ 
విను మహాతె! ముఖ్ుాుఁ డన నొపుప వ ైనుాుఁడే 
కాగచీితుత ుఁ డగుచు నాతెనిషుఠ ుఁ 
డెైనయటిట  తను నవాపత  కామునిుఁ గాుఁగ 
బుద్వధలోనుఁ దలుఁచె భూవర్ుండు.  

4-638-వచనము 
అంత. 

4-639-సీస పదాము 
కర్ెంబులను యథాకాల ద్ేశ్లచిత; 
 బలవితతములు గాుఁగ బర్ుఁగు ధర్ె 
ములను బహిాెర్పణ బుద్వధనిుఁ జేసర క; 
 రాెసకుత ుఁ డగుచు సమాహితుండు  
పకిృతికంటెను దనుిుఁ బర్మ్మైన యాతెను; 
 గర్ెసంచయ సాక్ిుఁగాుఁగ బుద్వధ 
నర థుఁ దలంచుచు నాచర ంచుచు నటి; 
 మ్మఱసర సామాొజాలక్మె సమే్త 

4-639.1-తటేగతీి 
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మంద్వరోద్ాాన వనభూములందు రాజా 
గర మ వర తంపుఁగా నహ్ంకార్ ర్హితుుఁ 
డగుచుుఁ దన చితతమున నింద్వయిార్థములను 
దగులకయ యుండె సనెహ్ో ద్ార్ుుఁ డగుచు.  

4-640-వచనము 
ఇటిధ్ాాతెయోగనిషుఠ ండెై కర్ెంబుల నాచర ంచుచు నర ు యను భార్ా 
యందు విజితాశుిండు, ధూమకొేశుండు, హ్ర్ాశుిండు, దవిిణుండు, 
వృకుండు నను నాతెసము ల ైన పుతుిల నేవుర్ం గనియిె; అంత. 

4-641-కంద పదాము 
జనవినుత! భూమివలనను 
ధనముల మరాాదుఁ గ్నుచు ద్ాన నిమితతం 
బునుఁ గమీెఱుఁ ద్ా నిచుుచు 
ద్వననాయకుుఁ బో ల్ల వసుమతీపతి యొప్ెపన్.  

4-642-వచనము 
అతండు మఱియు నగ ి చందంబునం ద్ేజఞదుర్ధర్ుి ండును, మహేందుిని 
పగ ద్వ దురా్యుండును, ధర్ణి కర్ణి సతతక్షమా యుకుత ండును, 
సిర్్ంబునుం బో ల  నభీషటదుండును, బరా్నుాని భాతిుఁ గామిత 
పవిరి్ణుండును, సముదుి రీతి గాంభీర్ా యుకుత ండును, మే్ర్ువు పో ల్లకి 
సతతవవంతుండును, ధర్ెరాజు క ైవడి ననుశ్ాసకుండును, మహేందుిని 
విధంబున న ైశిర్ావంతుండును, గుబేర్ుని మాడిక ధనవంతుండును, 
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వర్ుణుని సర్ణి గుపాత ర్ుథ ండును, సరాితెకుండగు వాయువు చెలువున 
బలౌజసేతజఞ యుకుత ండును, ర్ుదుిని పగ ద్వ నసహ్ాతేజుండును, 
గందర్ుపని యనువున సౌందర్ావంతుండును, మృగరాజు నోజ నధ్వక 
శ్ౌరోాపే్తుండును, మనువు ననువున వాతసలా యుకుత ండును, నజుని 
చందంబునం బభిుతి సమే్తుండును, బృహ్సపతి గర మ 
బహి్ెవాద్వయు, సరేిశిర్ుని జాడ జితేంద్వయిుండునున ై విషికేసను 
నానువర్తను ల ైన గో గుర్ు విప ిజనంబులందు భకిత గల్లగ  
లజాా వినయశ్రలంబు లందును, బరోపకార్ంబు నందును నిర్ుపముండెై 
యివిిధంబున సర్ిలోక పాలక పృథగ ిధ గుణంబుల ననిింటినిం ద్ా 
నొకకర్ుండ ధర యించి. 

4-643-కంద పదాము 
అనఘాతెక! లోకతయి 
మున సజాన కర్ణ ర్ందమిుల వినుఁబడు నా 
వినుత యశ్లమహ్నీయుుఁడు 
జనవినుతుం డెైన రామచందుిని మాడికన్.  

4-644-చంపకమాల 

సర్స వచోర్థ సతుపర్ుష సంఘ సమంచిత గీయమాన సు 
సరథర్ వర్కీర త పూర్ము సుధ్ీజన కర్ణము లందు నించి తా 
నిర్ుపమ సౌమా భాషణ మనీషల చేతుఁ బజిానుర్కుత ుఁడెై 
ధర్ణిని రాజనామమునుఁ ద్ాుఁ దగు ర ండవ చందుిుఁడయ  యనన్.  
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4-645-వచనము 
మఱియు నమెహాతుెండు విజాఞ నియు, వర ధతాశ్ేషసాినుసర్ు్ ండును, 
బజిాపాలకుండును, సాథ వర్ జంగమ వృతిత  ద్ాయకుండును, సతుపర్ుష 
ధర్ెవర్తనుండును, నిష్ాపద్వతేశిరాద్ేశికుండును న ైన పృథుం 
డొకకనాుఁడు దన వార్ధకంబు నీక్ించి నిజాతెజ నాతెజుల యందు నిల్లప్ర 
పజిలు చింతాతుర్ చితుత లగుచుండ నిజభారాాసమే్తుండెై యపతిిహ్త 
నియమంబున వ ైఖ్ానస సమెతంబెైన యుగతీపంబు నందుుఁ 
బూర్ింబున ద్వగ ిజయ పవిృతుత ండగు చందంబునం బవిృతుత ండెై 
తపో వనంబునకుం జని; యందు. 

4-646-మతతకోకిలము 
కందమూల ఫలాశియిెై బహ్ుకాల ముగీ తపః పర  
సపందుుఁడెై యటమీుఁదటం దృణపర్ణ భక్షణ చేసర యా 
చంద మే్ద్వ జలాశి యిెై నృపసతతముం డద్వ మాని తా 
మంద గంధవహాశి యయెిాుఁ గమీంబునన్ దృఢచితుత ుఁడెై.  

4-647-వచనము 
ఇట ి  వర తంచుచు. 

4-648-సీస పదాము 
మ్మండుగా మిటమిట మండు వేసవి యందుుఁ; 
 దపత  పంచాగ ి మధామున నిల్లచి 
మానక జడిగ్ని వానకాలంబునుఁ; 
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 బెైుఁ గోక వేయక బయట నిల్లచి 
జనులు హ్ూహ్ూయను చల్లవేళ్ుఁ గుతుత క; 
 బంటి తోయముల లోపల వసరంచి 
శిశిర్ంబు చాల నలా్లశలుఁ బర ినవేళ్; 
 వ లయ భూశయనుుఁడెై విశమీించి 

4-648.1-తటేగతీి 

మహిత నియతిుఁ ద్వతిక్ా సమనిితుండు 
నియత పర భాషణుుఁడు జితానిలుుఁడు ద్ాంతుుఁ 
డిదధమతి యిాశిరార పత బుద్వధ యనఘుుఁ 
డూర్ధవరేతసుకుఁడునున ై కమీోచితముగ.  

4-649-వచనము 
అతి ఘోర్ం బయిన తపం బాచర ంచె; ఇవిిదంబునం గీమానుసరదధం 
బయిన తపంబున విధిసాత శ్ేష కర్ెమలాశయుండును 
బాిణాయామంబులచే జితార షడిర్ు్ ండును ఛినిబంధనుండును న ై 
బుర్ుషశ్ేషీుఠ ం డెైన పృథుచకీవర త భగవంతుం డెైన సనతుకమార్ుం 
డెఱింగ ంచిన యోగమార్్ంబున సరేిశిర్ భజనంబు గావించె; నిట ి  
భగవదార్ెపర్ుండును సాధువర్తనుండును శదీ్ాధ సమనిితుండును న ైన 
పృథునకు నారాయణు నందు భకిత, యననావిషయంబెై పవిృదధం బయిెా; 
నవిిధంబున. 

4-650-కంద పదాము 
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నర్లోకోతతర్ భగవ 
తపర చరాారాధనమునుఁ బర శుద్ాధ ంతః 
కర్ణుండగు నా పృథునకు 
సర్సరర్ుహ్ో దర్ు కథానుసంసెర్ణమునన్.  

4-651-కంద పదాము 
పర పూర్ణంబగు భకితని 
గర్ మనిశము సంశయాతెకంబెై చాలన్ 
వఱల్లన హ్ృదయగంీథవని 
నిర్సరంచు విర్కిత యుత మనీష జనించెన్.  

4-652-వచనము 
ద్ానం జేసర యతండు సంఛిని దే్హాతెజాఞ నుండు నధ్వగతాతె సిర్ూ 
పుండునున ై గద్ాగజీుం డయిన శ్రకీృషుణ ని కథాసకిత నొంద్వ సమసత  యోగ 
సరదుధ లందు నిసపృహ్ుం డగుటను హ్ృదయగంీథవ విచేేదకం బయిన 
జాఞ నయోగంబును విడిచి యాతెయందు నాతెయోగంబుుఁ గావించి 
బహి్ెభూతుండయి నిజకళేబర్ంబు విడువ నిశుయించి. 

4-653-సీస పదాము 
కోర  మడమలచే గుదప్ీడనము చేసర; 
 పూని యుకాత సనాసీనుుఁ డగుచుుఁ 
దనర్ు మూలాధ్ార్మున నుండి వాయువు; 
 నొయాన న గయించి యొనర్ నాభి 
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కల్లతంబు గావించి కమీమున హ్ృదితస; 
 కంఠ శిర్ః కోషఠ కములుఁ జేర ు 
క కైొని మూర్ధభాగమునకు న గయించి; 
 పాిణముల్ విడిచి యా పవనుుఁ బవను 

4-653.1-తటేగతీి 

నందు నాకాశ మాకాశమందుుఁ ద్ేజ 
మందుుఁ ద్ేజంబు నుదకంబునందు నుదక 
మర థుఁ గాయంబు మే్ద్వని యందుుఁ గల్లప్ెుఁ 
బూని వాని యధ్యచితసాథ నములుగ.  

4-654-వచనము 
మఱియు భూమి నుదకంబునందును, నుదకంబును ద్ేజమందుుఁ, 
ద్ేజంబును వాయువున, వాయువు నాకాశంబునందు,నాకాశంబును 
మనంబున, మనంబు నింద్వియంబుల, నింద్వయింబుల తనాెతలిుఁ, 
దనాెతలి భూతాద్వయిెైన యహ్ంకార్ంబు నందు, నహ్ంకార్ంబు 
మహ్తతతత వంబు నందును గూర ు, యటిట సర్ికార్ాహేతుభూతం బెైన 
మహ్తతతింబును జీవోపాధ్వభూతంబయిన పకిృతి యందుుఁ గల్లప్ర 
జీవభూతుం డయిన పృథుండు జాఞ న వ ైరాగాంబులచేత బహి్ెనిషుఠ ండెై 
మాయోపాధ్వం బాసర ముకుత ండయిెా;" అని చెప్రప వ ండియు నిటినియిె. 

4-655-సీస పదాము 
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" అంత నా పృథుని భారాామణి యగు నర ు; 
 పుడమిప్ెై వడి నడుగ డనిుఁ గందు 
సుకుమార్పాద్ాబా సుందరీర్తింబు; 
 నతుల పతివతి యగుటుఁజేసర 
యాతేెశకృత సువతిాచర్ణంబును; 
 సుమహిత భకిత శుశీూషణమును 
నారేియ మగు ద్ేహ్యాతియు నను వీని; 
 చేత మికికల్లుఁ గృశ్ర భూత ద్ేహ్ 

4-655.1-తటేగతీి 

యయుాుఁ బిియనాథ కృత కర్ుణావలోక 
కర్తలసపర్శనాద్వ సతాకర్ములను 
నబల సుఖ్వృతిత ుఁ జ ంద్వ య యాడవులందుుఁ 
గృశత మద్వుఁ ద్య ుఁపకుండుఁ జర ంచు నపుడు.  

4-656-కంద పదాము 
తన మనమున నే దుఃఖ్ము 
ననయంబు న ఱుంగనటిట యర ు నిజాధ్ీ 
శుని పాిణర్హిత ద్ేహ్ము 
గనుుఁగ్ని విలప్రంచి విగతక్తుక యగుచున్.  

4-657-సీస పదాము 
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మానిత మందర్ సానుపది్ేశంబు; 
 నందుుఁ జితారోప మర థుఁ జేసర 
లల్లత మహానద్ీ సల్లల సుసాితయిెై; 
 కల్లత మహ్ో ద్ార్ కర్ుెుఁ డయిన 
నాథున కుదకద్ానకియీల్ గావించి; 
 యతిభకిత సుర్లకు నతు లగనర ు 
వహిికి ముమాెట  వలగ్ని పతిపాద; 
 కమల యుగంబుుఁ జితతమున నిల్లప్ర 

4-657.1-తటేగతీి 

వీర్వర్ుుఁడెైన పృథు పృథవవీతలేశు 
నందు ననుగమనము చేయునటిట  సాధ్వి 
నర ుుఁ గనుుఁగ్ని ద్ేవాంగనాళి యపుప 
డాతెనాథులుఁ గూడి న యాంబుతోడ.  

4-658-కంద పదాము 
పర్మోతకంఠను నమెం 
దర్గ ర  సానుపది్ేశతలమున వర్ుసం 
గుర యించిర  నవ సుర్భిత 
వర్ మంద్ార్పసిూన వరి్ము లంతన్.  

4-659-కంద పదాము 
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తర్మిడి యచుర్ లాడిర  
మొర్యించిర  శంఖ్తూర్ాములు ద్వవిజులు పా 
డిర  కినిర్జనులు పర్ 
సపర్ నుతు లగనర ంచి రా సుపరాింగనలున్." 

4-660-వచనము 
మఱియు నిటినిర . 

4-661-సీస పదాము 
" చర ుంప నిటిట  యాశుర్ా మ్మంద్ేనియుుఁ; 
 గనుుఁగ్ంటిరే యర ు యను లతాంగ  
ధనాాతుెరాల్ గద్ా తన విభుతోుఁ గూడి; 
 యింద్వరా ర్మణి యజేఞశుుఁ గూడి 
వ నుచను క ైవడి ననుగమనము చేసె; 
 ని యామ నిజహ్ృదయిేశుుఁ డయిన 
ఘను వ ైనుా నూర్ధవలోకముెను బొ ందును; 
 నేుఁ డింతపట ట ను నిశిుతంబు 

4-661.1-తటేగతీి 

పర్మ యోగీందుిలకు దుర ిభావామ్మైన 
దృఢ సుకర్ెమువలన నతికమీించి 
వ ైనా భూమీశు వ నుచని వర్ుస నూర్ధవ 
గామినియు నయెిా నీ యింతి ఘనత నొంద్వ.  



889 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

4-662-వచనము 
కాన పతివతిలకు నసాధాం బెందునుం గలద్ే?" యని మఱియును. 

4-663-కంద పదాము 
" పర కింపుఁగనే మనుజుుఁడు 
హ్ర  పదమును బొ ందుఁ జేయునటిట  వివేక 
సుుర్ణం దనర్ుు వానికిుఁ 
బర్ువడి నిలుఁ బొ ందరాని పదముం గలద్ే?  

4-664-తేటగతీి 

అటిట యపవర్్ సాధనమ్మైన మనుజ 
భావ మొంద్వయు విషయ సంబదుధ ుఁ డగుచు 
వసుధ న విుఁడు వర తంచు వాుఁడు ధర్ణి 
ననయము నిజాతెవంచకుుఁ డనుఁగ బర్ుఁగు." 

4-665-కంద పదాము 
అని వార్లు దనిర థని 
వినుతింపుఁగ నర ు యాతెవిభు వ నువ ంటం 
జని యచుాతలోకంబున 
ననుపమ విభవమును బొ ంద్ె" నని విదుర్ునకున్.  

4-666-కంద పదాము 
మునివర్ుుఁడగు మ్మైతేయిుుఁడు 
వినయంబున న ఱుుఁగుఁ జ ప్రప వ ండియుుఁ దగ ని 
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టిను " నమెహానుభావుం 
డనఘుుఁడు భగవదిర్ుండు నగుుఁ బృథుుఁ డనఘా!  

4-667-కంద పదాము 
ఏ నీ కిపుపడు చెప్రపతి 
మానుగ నీ పుణాకథను మహితశదీ్ాధ  
ధ్ీనుండెై విసుుర్ దవ 
ధ్ానుండెై యిెవిుఁడేనిుఁ దనర న భకితన్.  

4-668-కంద పదాము 
వినినుఁ బఠ ంచిన వాిసరన 
వినిప్రంచిన వాుఁడు పృథుుఁడు విమల గతిం బొ ం 
ద్వన కియీ హ్ర పద మొంద్ెడు 
ననయము నిర్ూధ తపాపుుఁ డగచు మహాతాె!  

4-669-సీస పదాము 
బాిహ్ెణుుఁ డంచిత భకితుఁ బఠ ంచిన; 
 బహి్ెవర్ుసము సంపాిపత  మగును;  
క్షతిియుం డర థమ్మైుఁ జద్వవిన వినిను; 
 జగతీ విభుతింబు సంభవించు;  
వ ైశుాండు విని ధనవంతుుఁడెై యొపుపను; 
 శూదుిండు వినిన సుశ్లి కుుఁ డగును;  
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మఱియును భకిత ముమాెఱు పఠ ంచిన; 
 వితతవిహమనుండు వితతపతియు 

4-669.1-తటేగతీి 

నపసిరదుధ ుఁడు పఖి్ాాత యశుుఁడుుఁ బజిలు 
లేని యధముుఁడు వితత సంతానయుతుుఁడు 
మూర్ఖచితుత ండు విజాఞ న బో ధమతియు 
నగుచు నుతి క కుకదుర్ు మహితాతె! మఱియు.  

4-670-వచనము 
ఈ లోకంబునం బుర్ుషులకు సిసత యయనంబును నమంగళ్ 
నివార్ణంబును ధనపదింబును యశసకర్ంబును నాయుషకర్ంబును 
సిర్్ద్ాయకంబును గల్లమలాపహ్ంబును న ైన యిా పుణాచర తంిబు 
చతుర ిధపుర్ుష్ార్థ కాముల ైన వార కిుఁ జతుర ిధపుర్ుష్ార్థకార్ణం బగుం 
గావున వినందగు; సంగాీమాభిముఖ్ుం డెైన రాజీచర తంిబు 
ననుసంధ్వంచి విరోధ్వ న ద్వర ున నవిిరోధ్వ పృథునకుం బో ల ుఁ గపపంబు 
ల్లచుు; ముకాత నాసంగుండును భగవదాకుత ండును న ైన వాుఁడు 
పుణాంబును వ ైనామహాతెయ సూచకంబును న ైన యిా చర తంిబు 
వినుచుం బఠ యించుచుం గృతమతియిెై ద్వనద్వనంబును నాదర్ంబునం 
బకిటంబు చేయువాుఁడు భవసరంధుపో తపాదుండెైన సరేిశిర్ుని యందు 
నచలం బయిన భకితగల్లగ  పృథుచకవీర త బొ ంద్వన విషుణ పదంబుం బొ ందు" 
అని యిపుపణాచర తంిబు మ్మైతేయిుండు విదుర్ున క ఱింగ ంచి వ ండియు 
నిటినియిె.  
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4-671-కంద పదాము 
" పృథునకు నర ుకిుఁ బుటిటన 
పృథు కీర తధనుండు ఘనుుఁడు పృథుతులుాండెై 
పృథు శ్ౌర్ా ధైె్ర్ా ధుర్ుాుఁడు 
పృథవవినిిజితాశుిుఁ డొప్ెప పృథవవీపతియిె.ై  

4-672-కంద పదాము 
విను మంతరాధ న గతిం 
దనర్ు సునాసీర్ు వలనుఁ దగ విజితాశుిం 
డును మఱి యంతరాధ నుం 
డనుప్ేర్ుఁ బసిరదుధ ుఁ డయిెా నతి చతుర్ుండెై.  

4-673-సీస పదాము 
సరథర్మతి రాజాాభిషరకుత ుఁడెై యమే్ెటి; 
 సమమతి నయానుజనుెల ైన 
హ్ర్ాశుినకు సమాదర్మునుఁ దూర్ుప, ద; 
 క్ిణద్వశుఁ దగ ధూమకేొశునకును,  
బర్ుఁగంగ వృకునకుుఁ బశిుమభాగంబు ,; 
 దవిిణున కర థ నుతతర్పుద్వశను,  
గ్మ ర్పప నలువుర్కును బంచి యిచెు సి; 
 కాంత యిెైనటిట  శిఖ్ండినికిని 

4-673.1-తటేగతీి 
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మనుజ యోనిని జనియింపుుఁ డనుచు మునుి 
పల్లకినటిట  వసరషుఠ  శ్ాపమునుఁ జేసర 
పూని తేతిాగుి లతనికిుఁ బుతుి లగుచు 
జనన మొంద్వర  సజానసతవాచర త!  

4-674-వచనము 
వార్లు పావకుండుుఁ బవమానుండు శుచియు నను నామంబుల 
మనుషా యోనిం బుటిటయు నాతెపభిావంబునం గమీెఱ నగుిలయి 
చనిర ; తదనంతర్ంబ. 

4-675-కంద పదాము 
అతుఁడు నభసితి యనియిడెి  
ద్వితీయ పతిి వలనను హ్విరాధ నుుఁడు నా 
సుతుుఁగని విజితాశుిండా 
నతవిమతుుఁడు రాజావర్తనము దలపోయన్.  

4-676-కంద పదాము 
విమలాతె! కరాద్ానము  
దమశులాకద్వకము గర్ము ద్ార్ుణ మని ధైె్ 
ర్ామునన్ ద్ీర్మాఖ్వాా 
జమునం దదిర్తనంబు సమమతి విడిచెన్.  

4-677-వచనము 
ఇట ి  విడిచి. 
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4-678-కంద పదాము 
అతుఁ డాతెదర్శనుం డయి 
చతుర్తుఁ బర్మాతుె హ్ంసు సరేిశిర్ుుఁ ద 
తితువున యజించి కుశలా 
దుాత యోగసమాధ్వ ముకితుఁ బొ ంద్ె మహాతాె!  

4-22-పాిచీనబర ి యఙ్ఞములు 

4-679-వచనము 
అంత విజితాశుిండు పర్లోకగతుం డయిన హ్విరాధ నుండు హ్విరాధ ని 
యను భార్ావలన బర ిషెదుండు గయుండు శుకుి ండుుఁ గృషుణ ండు 
సతుాండు జితవతిుండు నను పుతుిల నార్ుిర్ం గాంచె; నందు 
బర ిషెదుండు. 

4-680-సీస పదాము 
సంతత సవన ద్ీక్ాశ్ాల్ల యగుచు ధ; 
 రాతలం బెలిను గతీువులకును 
విలసరలుి  యజనశ్ాలలు వేఱువేఱ క; 
 ల్లపంచి యజఞములు గావించుచుండి 
చిర్కీర త యతుఁడు పాిచీనాగకీుశలచే; 
 క్ితితలం బెలి నా సత ృతము చేయ 
వసుధ యిెలిను యజఞవాటమ్మై విలసరలి; 
 సతిియాకాండ నిష్ాణ ుఁతు డగుచు 
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4-680.1-తటేగతీి 

సుభగయోగ సమాధ్వ నిషుఠ ుఁడు పజిాప 
తి యగునని తనుి జనము నుతింప వ లయు 
నటిట  ఘనుుఁడు హ్విరాధ ని యఖిల జగతిుఁ 
బఱప్ర కుశలను బాిచీనబర ి యయిెా.  

4-681-వచనము 
మఱియు నతండు. 

4-682-చంపకమాల 

అలవడ నే సతీమణి సమంచితల్మల వివాహ్వేళ్ ను 
తకల్లకుఁ బదిక్ిణంబు ల్లడుఁగాుఁ గని హ్వావహ్ుండు ద్ొ లి్ల యి 
ముెల శుకిుఁ జూచి మోహ్మును బొ ంద్వనరీతి విమోహియయిెా నా 
లల్లత వినూతి భూషణ యలంకృత చార్ు శుభాంగ  వ ండియున్.  

4-683-చంపకమాల 

సుర్ుచిర్ భంగ  నా సతి కిశ్లర్ వయఃపర పాకయిెై ర్ణ 
దిర్మణి హేమనూపుర్ర్వంబు చెలంగుఁగ నాడుచున్ ద్వవా 
కర్ర్ుచి రేఖ్ నొప్ెపసుఁగుఁ గాంచి వినిర ాతు ల ైర  ద్ేవ కి 
నిర్ నర్ సరదధ  సాధా ముని నాగ నభశుర్ ముఖ్ుా లందఱున్.  

4-684-వచనము 
అటిట  సౌందర్ాఖ్నియు సముదపిుతిియు నయిన శతధృతి యను కనాం 
బహిాెద్ేశంబునం బాణిగహీ్ణంబు చేసె; నా శతధృతి వలనం బాిచీనబర ికిుఁ 
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బదుగుర్ు కొడుకులు జనియించిర ; వార్లు తులానామ వతిులును 
ధర్ెపార్గులును నయిన పిచేతసులు; వార్ు పజిాసర్్ంబు నందుుఁ 
దండిచిేత నాజాఞ ప్రతులయి తపంబు గావింప వనంబునకుం జను 
సమయంబునం దనాెర్్ంబునుఁ బసినుిం డగుచు దృశామానుండెైన 
ర్ుదుినిచేత నేద్వ యుపద్ేశింపబడె ద్ాని జపధ్ాాన పూజా 
నియమంబుల సేవించుచుుఁ దపఃపతి యిెైన నారాయణుం బద్వవేల 
ద్వవావతసర్ంబులు పూజించి;" ర్ని చెప్రపన విని విదుర్ుండు మ్మైతేయిున 
కిటినియిె. 

4-685-సీస పదాము 
" తాపసో తతమ! పచిేతసులకు నా వన; 
 మార్్ంబునందు నా భర్ు్ తోడ 
సంగ మ్మటియిెాుఁ? బసినుిుఁడెై హ్ర్ుుఁ డెద్వధ ; 
 తివుట వార్ల కుపద్ేశ మిచెు?  
జీవరాశులకు నా శివుతోడి సంగంబు; 
 గడు దురి్భం; బీ జగంబు నందుుఁ 
జర ుంప నమే్ెటి సనుెనీందుిలకును; 
 సంచితధ్ాానగోచర్ుుఁడు గాని 

4-685.1-తటేగతీి 

పుడమిుఁ బతిాక్షమునుఁ గానుఁబడుఁడు; మఱియు 
నంచితాతె సద్ారాముుఁ డఖిల లోక 
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ర్క్షణార్థంబుగా విర్ూపాక్షుుఁ డాతె 
శకితతోుఁ గూడి జగతిప్ెై సంచర ంచు.  

4-686-కంద పదాము 
కావున భగవంతుండును 
ద్ేవాధ్ీశుండు నయిన ద్ేవుని సంగం 
బే వ ర్వున ఘటియించెనొ 
యా విధ మంతయును ద్ెల్లయ నానతి యిావే." 

4-687-కంద పదాము 
అనవుడు విదుర్ున కముెని 
జననాయకుుఁ డనియిె "నటిట సాధుమనీషం 
దనర్ు పచిేతసులును నిజ 
జనకుని సద్ాాషణములు సమెతి తోడన్ 

4-688-కంద పదాము 
శిర్మున వహించి పాిగ ాశ 
కర గ డి సమయమున న దుర్ నంబుధ్వకంటెం 
బఱ పగు నొక సర్సర మనో 
హ్ర్ నిర్ెల సల్లల పూర్ణయిెై యద్వ మఱియున్.  

4-689-సీస పదాము 
ర్కోత తపలేంద్ీవర్పఫిులాి ంభోజ; 
 కమనీయ కహిార్ కల్లతమగుచుుఁ 
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గంజాత కింజలక పుంజ విక్ేపక; 
 మందగంధ్ా నిలానంద మగుచు 
ర్మణీయ హ్ంస సార్స చకీవాక కా; 
 ర్ండవ నినద్ాభిరామ మగుచు 
వర్మతత  మధుప సుసిర్ మోద పలివాం; 
 కుర త లతా తర్ు భర త మగుచు 

4-689.1-తటేగతీి 

సరదధచార్ణ గంధర్ి సేవా మగుచుుఁ 
బుణాముల కాలయం బయి ప లుపు మిగ ల్ల 
లల్లతమ్మై చూడ నొపపగు లక్షణములుఁ 
బర్గ  శుచి లఘు మధురాంబు భవా మగుచు.  

4-690-తేటగతీి 

సజానుని హ్ృదయముుఁ బో ల్ల సిచే మగుచు 
హ్ర పద్ాకృతి ద్వవిజవిహార్ మగుచు 
ఘనుని సరర  భంగ  నర్ిజీవనము నగుచు 
మానవతి వృతిత  గతిని నిమింబు నగుచు.  

4-691-తేటగతీి 

శశికర్ంబులుుఁ బో ల్ల విశదము లగుచు 
హ్ర కథలుఁ బో ల్ల కలెషహ్ర్ము లగుచు 
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వహ్ుిలును బో ల్ల భువన పావనము లగుచుుఁ 
బొ గడుఁ దగు నీర్ములచేుఁ బపిూర్ణ మగుచు.  

4-692-వచనము 
ఒపుపనటిట  సరోవర్ంబుుఁ బొ డగని యందు నొకక ద్వవాపుర్ుషునిం గనిర ; 
అతండును వార్ు. 

4-693-మతేతభ వికీీడతిము 
సమదశ్రకీ మృదంగ వేణుముఖ్ భాసినాిదమ్మై ద్వవా మా 
ర్్ మనోర్ంజకమ్మై తనర్ుు విలసద్ా్ ంధర్ిగానంబు న  
యాము సంధ్వలిుఁగ వించుుఁ దనెహిమ కతాాశుర్ాముం బొ ంద్వ వే 
గమునం దతకమలాకర్ంబు వ డల ం గ్తూహ్లోలాి సరయిెై.  

4-694-వచనము 
ఇట ి  వ డల్ల వచిున. 

4-695-మతేతభ వికీీడతిము 
కని రా తాపస పుంగవుల్ ద్వవిజలోకశ్ేషీుఠ నిం దపతకాం 
చన వర్ుణ న్ సనకాద్వ యోగ జన భాసిద్ీ్యమానుం ద్విలో 
చను భకాత నుగుణానుగున్ సుమహితెైశిర్ుాం బసిాద్ాభిశ్ల 
భనవకుతు న్ నిహ్తాఘకర్తృజనసంపదాదుినిన్ ర్ుదుినిన్.  

4-696-కంద పదాము 
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కని వార్లు దమ మనముల 
ననురాగము నదుాతంబు ననయముుఁ బొ డమన్ 
వినయము ద్య ుఁపగుఁ దతపద 
వనజములకు మొొకిక భకిత వశగతు లగుచున్.  

4-697-వచనము 
భగవంతుండును నఖిల ధర్ుెండును గృపాళ్ళండును భకతవతసలుం 
డును నఖిల పాపహ్ర్ుండును నయిన హ్ర్ుండు ప్ీితుం డగుచుం 
బసినాింతఃకర్ణులు ధర్ెజుఞ లు శ్రలసంపనుిలు సంప్ీితులు నయిన 
వార్ల కిటినియిె. 

4-698-సీస పదాము 
" వినుుఁడు నృపాల నందనులార్! మీ మద్వుఁ; 
 గల తలం ప్ెలిను గానవచెు;  
మీకు భదంి బగు; మీ యిెడ నే నను; 
 గహీ్బుద్వధచే నిట  గానుఁబడితిుఁ;  
గ కైొని యిపుడు సూక్షెముుఁ ద్వగిుణాతెక; 
 ము నగు నా పకిృతికంటెను ధర్ణిని 
బర్ుఁగు జీవుని కంటెుఁ బర్ుుఁడెైన వాసుద్ే; 
 వుని చర్ణాబాముల్ దనర్ు భకిత 

4-698.1-తటేగతీి 
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నర థ న విర్ు భజియింతు ర్టిటవార్ు 
నాకుుఁ బిియతముల్; వార కి నయచర తుి 
లార్! యిేను బిియుండన ై భూర మహిమ 
వ లయు చుండుదు; నద్వ గాక వినుుఁడు మీర్ు.  

4-699-వచనము 
సిధర్ె నిర్తుండెైన పుర్ుషుం డనేక జనాెంతర్ సుకృతవిశ్ేషంబులం 
జతుర్ుెఖ్తింబు నొంద్వ, తదనంతర్ంబునం బుణాాతిరేకంబున ననుిం 
బొ ంద్వ యధ్వకారాంతంబున నేనును ద్ేవతాగణంబులును నవాాకృతంబెైన 
యిే హ్ర పదంబును బొ ందుదు; మటిట పదంబు భాగవతుండు దనంతన  
ప ందుం; గావున మీర్ు భాగవతతతవంబు నొందుటం జేసర నాకుం బిియుల ై 
యుండుదుర్ు; భాగవత జనంబులకు నాకంటె నధ్వక ప్రియుండు లేుఁడు; 
గాన వివికతంబును జపాంబును బవితంిబును మంగళ్ంబును నిశ్ేరేయస 
కర్ంబును న ైన నా వచనంబు నాకర ణంపుుఁడు; సరా్ ద్వని బహి్ె 
నిజనందనుల క ఱింగ ంచిన శ్రహీ్ర  సోత తింబు మీకు న ఱింగ ంతు; వినుడు; 
అద్వ యిెటిటదనిన. 

4-700-కంద పదాము 
వనజాసనుుఁ డాతెజు లగు 
సనకాదులుఁ జూచి పల్లక  సమెతితోడన్ 
వినుుఁడు కుమార్కులారా!  
వనజఞదర్ు మంగళ్సతవం బెఱిుఁగ ంతున్." 
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4-701-వచనము 
అని హ్ర  నుద్ేాశించి వార్లు విన నిటినియిె "నో! యిాశ్ా! యాతెవేదు 
ల ైన వార్లకు భవద్ీయోతకరి్ంబు సాినందలాభకర్ంబు గావున నటిట  
సాినందలాభంబు మాకుం గలుగ వలయు; నీవు పర పూరాణ నంద 
సిర్ూపుండవు; ఇటిట  సరాితెకుండవ ైన నీకు నమసకర ంతు" నని 
వ ండియు నిటినియిె. 

4-702-సీస పదాము 
 పంకజనాభాయ సంకరి్ణాయ శ్ాం; 
 తాయ విశిపభిోధ్ాయ భూత 
సూక్ేెంద్వయిాతెనే సూక్ాెయ వాసుద్ే; 
 వాయ పూరాణ య పుణాాయ నిర ి 
కారాయ కర్ెవిసాత ర్కాయతియిాపా; 
 లాయ తెైరలోకాపాలకాయ 
సో మర్ూపాయ తేజఞబలాఢాాయ సి; 
 యం జఞాతిషే దుర్నాత యయ కర్ె 

4-702.1-తటేగతీి 

సాధనాయ పురాపుర్ుష్ాయ యజఞ 
రేతసే జీవతృపాత య పృథవిర్ూప 
కాయ లోకాయ నభసే నతకాయ విశి 
యోనయిే విషణవే జిషణవే నమోసుత .  
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4-703-సీస పదాము 
సిరా్ పవర్్ సుద్ాిరాయ సర్ి ర్; 
 సాతెనే పర్మహ్ంసాయ ధర్ె 
పాలాయ సద్వధత ఫలర్ూపకాయ కృ; 
 ష్ాణ య ధరాెతెనే సర్ిశకిత 
యుకాత య ఘన సాంఖ్ా యోగీశిరాయ హి; 
 ర్ణా వీరాాయ ర్ుద్ాియ శిషట 
నాథాయ దుషట వినాశ్ాయ శూనా పి; 
 వృతాత య కర్ెణే మృతావే వి 

4-703.1-తటేగతీి 

రాటేరీరాయ నిఖిల ధరాెయ వాగ ి 
భూతయిే నివృతాత య సతుపణా భూర  
వర్ు సేఖిల ధర్ెద్ేహాయ చాతె 
నే నిర్ుద్ాధ య నిభృతాతెనే నమోసుత .  

4-704-తేటగతీి 

సర్ి సతాత వయ ద్ేవాయ సనిియామ 
కాయ బహిర్నతరాతెనే కార్ణాతె 
నే సమసాత ర్థ ల్లఙ్ఞ్ య నిర్ు్ ణాయ 
వేధసే జితాతెక సాధవే నమోసుత .  

4-705-వచనము 
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అని మఱియుుఁ "బదిుాముిండవును నంతరాతెవును సమసత  శే్ష 
కార్ణుండవును చాతురోి తరి్ూపుండవును నంతకుండవును 
సర్ిజుఞ ండవును జాఞ నకియీార్ూపుండవును నంతఃకర్ణవాసరవియును 
న ైన నీకు నమసకర ంతు" నని. 

4-706-కంద పదాము 
" అనఘా! ద్ేవ! భవతపద 
వనర్ుహ్ సందర్శనేచే వఱల్లన మాకున్ 
విను వ ైషణవ సతకృతమ్మై 
యెినయు భవరా్ర్శనంబు నీవ  మహాతాె!  

4-707-వచనము 
అద్వ యిెటిట  దనిన. 

4-708-కంద పదాము 
అనఘ! సకలేంద్వయిగుణాం 
జనమును భకతప్రియంబు జలదశ్ాామం 
బును సౌందర్ా సమగమీు 
ననుపమమును నిఖిల మంగళావహ్ మగుచున్.  

4-709-వచనము 
మఱియును. 

4-710-సీస పదాము 
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అళికులోపమ లసదలక శ్లభిత మగు; 
 నమృతాంశు రేఖ్ానిభాననమును 
సమకర్ణ ద్వవా భూష్ా పభిా కల్లతంబు; 
 సుందర్ భూినాస సుర్ుచిర్ంబు 
సలల్లత కుంద కుటెల సనిిభద్విజ; 
 పూర త సరిగా కపో ల యుగము 
పదె పలాశ శ్లభన లోచనంబును; 
 మందసరెతాపాంగ సుందర్మును 

4-710.1-తటేగతీి 

ససరెతాలోక సతత పసిని ముఖ్ముుఁ 
గంబు సుందర్ ర్ుచిర్ మంగళ్ గళ్ంబు 
హార్మణి కుండలపభిాపూర్ కల్లత 
చార్ు మృగరాజ సనిిభ సకంధ యుతము.  

4-711-వచనము 
వ ండియు, శంఖ్ చక ీగద్ా పదె కల్లతాయత బాహ్ు చతుషటయంబును, 
వ ైజయంతీ వనమాల్లకా క్సుత భమణి శ్రవీిరాజితంబును, నితాానపాయిని 
యయిన యింద్వరాసుందరీర్తి పర సపందంబునం దనర  తిర్సకృత 
నికషో్ పలం బెైన వక్షసథాలంబును, యుచాేవస నిశ్ాశవసంబులం 
జంచలంబుల ైన వళితయి ర్ుచిర్ పకిాశమాన దళోదర్ంబును, పూర్ి 
వినిర్్త నిఖిల విశింబునుం బవిిషటంబుుఁజేయురీతి నొందు సల్లలావర్త 
సనిిభ గంభీర్ నాభివివర్ంబును, పంకజ కింజలక విభా సరత 
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దుకూలనిబదధ కనక మే్ఖ్ాలా కలాప శ్లభితశ్ాామ పృథు నితంబ 
బింబంబును, నీలకదళీసతంభర్ుచి రోర్ు యుగళ్ంబును, సమచార్ు 
జంఘంబును, నిమిజాను యుగళ్ంబును, బదెపత ిభాసుర్ 
పాదదియంబును, మద్ీయాంతర్ంగ తమోనివార్క నిర్ెల చందశికల 
సనిిభనఖ్ంబును, గ రీట కుండల గ ైువేయహార్ కేయూర్ వలయ 
ముద్వకిా మణినూపురాద్వ వివిధ భూషణ భూషరతంబును, నిర్సత  సమసత  
నతజన సాధింసంబును, భకతజన మనోహ్ర్ంబును, సర్ి 
మంగళాకర్ంబును న ైన భగవద్వావా ర్ూపంబుుఁ ద్ామస జన సనాెర్్ 
పదిర్శకుండవ ైన నీవు మాకుం జూప్ర మముెుఁ గృతార్ుథ లం జేయు” మని 
వ ండియు నిటినియిె. 

4-712-సీస పదాము 
ఆతెకుుఁ బర శుద్వధ నర థంచు వార క;ి 
 ధ్ేాయ వసుత వు భవద్వావామూర త;  
యంచిత సిర్్రాజాాభిషరకుత న క ైన; 
 సమధ్వక సపృహ్ణీయతముుఁడ వీవు;  
సదాకితయుత భకత జన సులభుండవు; 
 దుష్ాట తుెలకుుఁ గడు దురి్భుండ;  
వాతెదర్శనులకు నర్య గముాండవు; 
 న ై యర థ విలసరలుి  దనఘచర త!  

4-712.1-తటేగతీి 
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యిటిట నిఖిల దురారాధుా నీశు నినుి 
న ఱయ సుజనుల క ైన వర ణంపరాదు;  
వఱల న విుఁడు పూజించు వాుఁడు విడువుఁ 
జాలునే? పదెదళ్నేతి! సచేర త!ి  

4-713-చంపకమాల 

ఎనసరన భకితయోగమున నే భవద్ీయపద్ాబా మొందుఁగా 
ననయముుఁ గోర్ువాుఁడు చట లాగహీ్ భీషణ వీర్ాశ్ౌర్ా త 
రా్నములచే ననూనగతి సర్ిజగంబులు సంహ్ర ంచు న 
యానుపముుఁడెైన కాలునిభయంబును బొ ందుఁడు సుముె కావునన్.  

4-714-తేటగతీి 

ఇటిట నీ పాదమూలంబు ల విుఁడేని 
బొ ంద్వ ధనాాతుెుఁడౌ నటిట పుణుాుఁ డొండు 
మనము లోపలుఁ గోర్ునే మఱచియిెైన?  
నవాయానంద! గోవింద! హ్ర ! ముకుంద!  

4-715-కంద పదాము 
హ్ర ! నీ భకుత లతోడను 
నిర్ుపమగతిుఁ జ ల్లమిచేయు నిమిష్ార్థముతో 
సర గాదు మోక్ష మనిన న 
చిర్శుభ మగు మర్తయ సుఖ్ముుఁ జ పపుఁగ నేలా.  

4-716-కంద పదాము 
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దుర త వినాశక పదపం 
కర్ుహ్! భవతీకర త తీర్థకణచయ బాహాాం 
తర్ సేక ధూత కలెష 
పుర్ుషులు ధర్మీుఁదుఁ దీ్ర్థభూతులు గారే?  

4-717-వచనము 
అటిట  భూతదయా సమే్తులును రాగాద్వ విర్హిత చితుత లును నారా్వాద్వ 
గుణ యుకుత లును నయిన భాగవత జనుల సంగంబు మాకుం గలుగుఁ 
జేయుము; ఇద్వయ మ మెనుగహీించుట" యని వ ండియు నిటినియిె. 

4-718-చంపకమాల 

సర్సరజనాభ! సతుపర్ుష సంగసమంచిత భకిత యోగ వి 
సుుర్ణ ననుగహీింపబడి శుదధము నొంద్వనవాని చితతమ 
సరథర్ బహిర్ంగముం గనదు; చెందదు భూర తమససవర్ూప సం 
సర్ణ గుహ్ం జిర్ంబు గనుఁజాలు భవనెహ్నీయ తతత వమున్.  

4-719-వచనము 
అద్వ యిెటిట  దనిన. 

4-720-సీస పదాము 
అర్యంగ నేమిటి యందు నీ విశింబు; 
 విద్వతమ్మై యుండు? నీ విశిమందు 
నేద్వ పకిాశించు? న పుపడు నటిట  సి; 
 యంజఞాతి నితాంబు నవాయంబు 
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నాకాశమును బో ల్ల యవిర్ళ్ వాాపక; 
 మగు నాతెతతతవంబు నధ్వక మహిమ 
నమర్ు పర్బహి్ె మగు నని పల్లక యి; 
 టినియిె నవికియీుండెైన వాుఁడు 

4-720.1-తటేగతీి 

న విుఁ డాతుఁడు దనయందు న పుడు నాతె 
కార్ాకర్ణ సమర్థంబు గాని భేద 
బుద్వధ  జనకంబు నాుఁదగు భూర మాయుఁ 
జేసర విశింబు సతాంబుగా సృజించె.  

4-721-ఆటవ లద్వ 
మర్లుఁమర్లుఁ బెకుకమాఱు ల్మ విశింబు 
జనన వృద్వధ  విలయ సంగతులను 
నందుఁ జేయుచుండు నటిట  యిాశిర్ుుఁడవ ై 
తనర్ు నినుి నాతె తతతవముగను.  

4-722-వచనము 
తెల్లయుదు” మని వ ండియు నిటినియిె “యోగపరాయణు లగువార్ు 
శదీ్ాధ  సమనిితుల ై కియీాకలాపంబుల నంతఃకర్ణోపలక్ితం బయిన 
భవద్ీయ ర్ూపంబు యజింతుర్ు; వార్ు వేద్ాగమతతతవ జాఞ నులు; నీ 
వాదుాండవును ననాద్వయు నద్వితీయుండవును మాయాశకిత 
యుకుత ండవును న ై విలసరలుి  చుండుదు; వటిట  మాయాశకిత చేత. 
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4-723-సీస పదాము 
చతురాతె! సతతవర్జసతమోగుణములు; 
 వర్ుస జనించెను; వానివలన 
మహ్దహ్ంకార్ తనాెత ినభోమర్ు; 
 దనల జలావని ముని సుపర్ి 
భూతగణాతెక సుుర్ణ నీ విశింబు; 
 భిని ర్ూపమున నుతపని మయిెా;  
ద్ేవ! యిా గతి భవద్ీయ మాయను జేసర; 
 ర్ూఢిుఁ జతుర ిధ ర్ూపమ్మైన 

4-723.1-తటేగతీి 

పుర్ము నాతాెంశమునుఁ జ ందు పుర్ుషుుఁ డింద్వ ి
యములచే విషయ సుఖ్ము లనుభవించు;  
మహిని మధుమక్ికాకృత మధువుుఁ బో ల్ల 
యతనిుఁ బుర్వర త యగు జీవుుఁ డండుి మఱియు.  

4-724-వచనము 
ఇటిట  జగతసరా్కుండవ ైన నీవు. 

4-725-కంద పదాము 
భూతగణంబుల చేతన  
భూతగణంబు లను మే్ఘపుంజంబుల ని 
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ర్ూధ తముగుఁ జేయు ననిలుని 
భాతిని జర యింపుఁ జేసర పౌర్ుష మొపపన్.  

4-726-తేటగతీి 

ర్ూఢిుఁ దతతతిియాలబా ర్ూపుడవును 
సుమహితసుుర్దమిత తేజుుఁడవుుఁ జండ 
వేగుుఁడవు నయి ఘన భుజా విపుల మహిమ 
విశిసంహార్ మర థుఁగావింతు వీశ!  

4-727-వచనము 
అద్వ యిెటినిన. 

4-728-కంద పదాము 
ఇతి కర్తవా విచార్క 
మతిచేుఁ దగ న పుపడుం బిమతతంబును సం 
చిత విషయ లాలసము నూ 
ర ాత లోభము న ైన యటిట సృషరట  గడంకన్.  

4-729-తేటగతీి 

అపమితుత ండ వగుచుుఁ బద్ాెక్ష! నీవు  
మింొగుదువు చాల నాుఁకట మే్ుొఁగు చుండి 
నాలుకలు గోీయు భూర పనిగము వాతుఁ 
బడిన యెిలుకను భక్ించు పగ ద్వ ననఘ!  
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4-730-చంపకమాల 

అనిశము నసెద్ీయగుర్ుుఁడెైన సరోర్ుహ్ సంభవుండు న 
మెనువులు నాతెసంశయము మాని భజించు భవతపద్ాబాముల్ 
మనమున నిల్లప యుషెదవమాన మహావాధుఁ జ ందునటిట  స 
జానుుఁడు పర తాజించున ? భుజంగమతలపక! భకతకలపకా!  

4-731-కంద పదాము 
కావున నాకును సూర  జ 
నావళికిని సర్ిసంశయంబులు వాపం 
గావను బోి వను దగు గతి 
నీ వని వినుతించి నటిట యిా సతవ మ్మలమిన్.  

4-732-వచనము 
ర్ుదుిండు పచిేతసుల క ఱిగ ంచి వ ండియు నిటినియిె “పచిేతసులారా! 
యిటిట  యోగాద్ేశ నామకంబెైన యిా సోత తంిబు బహ్ువారావృతితచేుఁ బఠ ంచి 
మనంబున ధర యించి సమాహిత చితుత ల ై మీర్ందఱు నాదర్ంబున 
విశ్ాిసయుకుత లును, సిధరాెచార్వంతులును, 
భగవదర పతాశయులును న ై జప్రయించుచు సర్ిభూతావసరథతుండు 
నాతాెరాముండు న ైన సరేిశిర్ుని నుతించుచు ధ్ాానంబు చేయుచుుఁ 
బూజించుచుండుుఁడు; తొలి్ల యిా సోత తంిబు భగవంతుండెైన 
పదెసంభవుండు సరసృక్షు వగుచు నాతెజులమ్మైన మాకును 
సృజియింప నిచేగ ంచు భృగాిదులకును న ఱింగ ంచె; మే్ము నా 
భృగాిదులును బజిాసర్్ంబు నందు బహి్ెచోద్వతులమ్మై యిా 
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సోత తంిబునం జేసర విధిసత  సమసత  తమోగుణులమ్మై వివిధ పజిాసర్్ంబు 
గావించితిమి; కావున నీ సోత తంిబు న లిపుపడు నేకాగీచితుత ండును 
వాసుద్ేవ పరాయణుండు న ై యిెవిండు జప్రయించు, వాుఁడు వేగంబె 
శ్ేయీసుసను బొ ంద్వ తద్ీయ జాఞ న పివంబున వాసనార్ణవ ర్ూపంబయిన 
సంసార్ంబును సుఖ్తర్ంబుగుఁ దర యించు; అటిట  మదుపద్వషటం బయిన 
యిా శ్రహీ్ర  సతవంబు న విండు చదువుచు దురారాధుాం డైెన శ్రహీ్ర ం 
బూజించు, వాుఁడు మదుకత సోత త ిగాన సంతుషుట ండును శ్ేయీసుసలకు 
నేకాశయీ భూతుం డును నగు; శ్రమీనాిరాయణుని వలన 
సమసాత భీషటంబులం బొ ందు; ఎవిండేనిుఁ బభిాతంబున లేచి పాింజల్లయు 
శదీ్ాధ సమనిితుండు న ై యిా మంగళ్సతవరాజంబును వినిన వినిప్రంచినం 
గర్ెబంధ విముకుత ం డగును;” అని మఱియు నిటినియిె. 

4-733-కంద పదాము 
నర్ద్ేవతనయులారా!  
పుర్ుష్ాధ్ీశుండు పర్మ పుర్ుషుుఁడు నగు నీ 
శిర్ు సుసోత తమిు మీ కా  
దర్మునుఁ ద్ెల్లప్రతిని; మీర్ుుఁ దదాయు భకితన్.  

4-734-కంద పదాము 
ఏకాగచీితుత లును సు 
శ్లి కులున ై జపము చేయుచును ఘనతపముం 
గ కైొని చేసరన మీకును 
జేకుఱు మహితేప్రసతార్థ సరద్వధ  గడంకన్.  
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4-735-కంద పదాము 
అని యిా గతి నుపద్ేశం 
బొ నర ంచి సద్ాశివుండు నొగ  వార్లచే 
తను బూజితుుఁడె ైవార్లు 
గన నంతరాధ నుుఁ డయిెాుఁ గ్తుక మొపపన్.  

4-736-వచనము 
అంత. 

4-737-తేటగతీి 

తివుట వార్లు ర్ుద్యిపద్వషటమ్మైన 
యచుాతసతవము జప్రంచు చయుత సంఖ్ా 
వతసర్ము లుగ ీతపము దురాిర్ వార  
మధామునుఁ జేయుచుని సమయమునందు.  

4-738-వచనము 
ఘనకరాెసకత చితుత ండెై యుని పాిచీనబర ి కడకు నధ్ాాతెవేద్వయుం 
గృపాళ్ళవు న ైన నార్దుండు చనుద్ెంచి యా రాజునకు జాఞ నబో ధంబు 
చేయు కొఱకు నతనితో నిటినియిె “రాజా! యిా కర్ెంబునం జేసర యిెటిట  
శ్ేయీసుస నభిలషరంచుచునివాుఁడ వటిట  యనిషట నిర్సనంబు నభీషట పాిప్రత  
కర్ంబు నయిన శ్ేయీం బీ కర్ెంబు వలన లభింప” దనినం బాిచీనబర ి 
నార్దున కిటినియిె. 

4-739-సీస పదాము 
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అనఘ! మునీంద!ి మహాభాగ! యిేను గ; 
 రాెపహ్తజాఞ ని నగుచు మోక్ష 
మ్మఱుుఁగంగ లే న ైతి నిటిట  నా కిపుపడు; 
 గడు విమలంబును గర్ెబంధ 
నాశకంబును నగు జాఞ నోపద్ేశంబు; 
 గావింపు మతిదయాకార్! కూట 
ధర్ెంబులగు గేహ్తతులందుుఁ జ ంద్వ జా; 
 యా తనూజాత ధనాద్వకముల  

4-739.1-తటేగతీి 

భూర  పుర్ుష్ార్థములు గాుఁగ బుద్వధ ుఁ దలుఁచు 
మతివిహమనుండు సంసార్ మార్్ములను 
దగుఁ బర భాిమామాణుుఁడెై యొగ ని మోక్ష 
పదము నొందగుఁజాలుఁడు భవాచర త!  

4-740-కంద పదాము 
అనవుుఁడు నతనికి నతుఁ డను 
ననఘా! యిా యధిర్ంబులందును గృపమా 
ల్లన నీచే విశసరంపం 
జని కూల్లన పశుల వేల సంఖ్ాలుఁ గనుమా 

4-741-వచనము 
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కావునం బశువాితంబులు తిద్ీయ వ ైశసంబును సెర ంచుచునివ ై 
లోహ్యంతమియ శృంగంబులచేత న పుపడు నీవు పర్లోకంబు నొంద్ెద 
వపుపడు నినుి హింసరంతు మని భవద్ీయ మృతికి న దుర్ు 
చూచుచుని; విటిట  సంకటంబు నొందంగల నీకు నిసాత ర్కం బయిన 
యొకక యితిహాసంబు గల ద్ెఱింగ ంతు విను” మని యిటినియిె. 

4-23-పుర్ంజను కథ  

4-742-సీస పదాము 
భూమీశ! విను మయా పూర్ికాలమునుఁ బు; 
 ర్ంజనుం డను నొకక రాజు గలుఁడు;  
అతని కవిజాఞ తుుఁ డనుప్ేర్ుఁ దగ ల్ల వి; 
 జాఞ తచేషరటతుుఁ డగు సఖ్ుుఁడు కలుఁడు;  
ఆ పుర్ంజనుుఁడు పురానేిషరయిెై ధరా; 
 చకంీబుుఁ గలయంగ సంచర ంచి 
తన కనుర్ూపమ్మై ప్ెనుప ందు పుర్ మ్మందు; 
 వీక్ింపుఁ జాలక విమనుుఁ డగుచు 

4-742.1-తటేగతీి 

నే పుర్ము లుర ిుఁ బొ డుఁగన  నా పుర్ములు 
గామములుఁ గోర్ు తనకు న కాకమములను 
బొ ందుటకు వానిని ననర్ిములుగుఁ దన మ 
నమునుఁ దలుఁచి యొకానొకనాుఁ డతండు.  
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4-743-వచనము 
చనుచుని సమయంబున హిమవతపర్ిత దక్ిణసానువు లందు. 

4-744-సీస పదాము 
వర్ నవద్ాిర్ కవాట గవాక్ష తో; 
 ర్ణ ద్ేహ్ళీగోపుర్ముల నొప్రప  
పాికార్ యంతవిపపితిోళీ పర ; 
 ఘటాట ల కోపవనాళిుఁ దనర  
సౌవర్ణ ర్పాాయస ఘన శృంగంబుల; 
 ర్మణీయ వివిధ గేహ్ముల మించి 
ర్థాాసభా చతిర్ధిజ కీడీాయ; 
 తన సుచెైతాాపణతతిుఁ దనర ు 

4-744.1-తటేగతీి 

మర్కతసపటిక విదూర్మణి వినూతి 
మౌకితకాయుత ఖ్చిత హ్ర్ెయములు గల్లగ  
విదుిమదుిమ వేదుల వ లయు నొకక 
పుర్ముుఁ గనియిె భోగవతినిుఁ బో లు ద్ాని.  

4-745-వచనము 
ఇట ి  గనుంగ్ని యనంతర్ంబ ముందటం బుర్బాహాాంతర్ంబున 
ద్వవాదుిమ లతాకుంజ పుంజంబును, సమద నదద్విహ్ంగ మతత 
మధుకర్కుల కోలాహ్ల సంకుల జలాశయ శ్లభితంబును, 
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హిమనిర్ఝర్బిందు సంద్యహ్ పర సపంద కందళిత మందమలయ 
మర్ుదుచుల్లత పవిాళ్విటప నళినీతటంబును, పాంథజన మనోర్ంజ 
నాహాిన బుద్వధజనక కలహ్ంస రాజకీర్ కోకిలాలాప విరాజమానంబును; 
మునివతి నానావిధ వనమృగవాిత బాధ్ార్హితంబును న ైన 
పుర్బాహ్ో ాద్ాానవనంబు నందు యాదృచిుకంబుగ నేక ైక శతనాయకం 
బెైన యనుచర్ దశకంబును, బంచమసతకసర్ప పతిీహార్ుండును, ద్యడరాుఁ 
జనుద్ెంచుచుని భర్తునేిషరణియుం గామర్ూప్రణియు నవోఢయు 
నయినటిట . 

4-746-సీస పదాము 
ఘన సమవినాసత  కర్ణ కుండల ర్ుచుల్; 
 గండభాగంబుల నిండి పర్ిుఁ 
దమిెఱేకులసరర ుఁ దటమటింపగుఁ జాలు; 
 మ్మఱుుఁగుుఁ గనుిలు దలుఁ ద్వర గ  రాుఁగ 
జఘన సంకల్లత ప్రశంగ నీవీదుాతి; 
 కనక కాంచీర్ుచిుఁ గర్ము ప్ెనుపుఁ 
జర్ణ సరోజ భాసుర్ చలనూిపుర్; 
 ఝణఝణ ధిని నర్ె సర్ణిుఁ జూప 

4-746.1-తటేగతీి 

లల్లత య్వన లక్మెవిలాస భాసు 
రోదయవాంజితపభిాయుకత ప్ీన 
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సమ నిర్ంతర్ కుచకుటెలముల వీడిుఁ 
జ ంద్వ పయిెాదుఁ గపుప బాలేందుముఖిని.  

4-747-వచనము 
మఱియును బాలయు సుదతియు గజగామినియు నయిన యొకక 
పమిద్యతతమం గాంచి. 

4-748-కంద పదాము 
తర్మిడి ప్ేిమోద్మమ్మై 
మర్ువిండిం బో లు కనొబమలు గల తర్ుణీ 
సర్సాపాంగ విలోకన 
శర్పర విద్ాధ ంగుుఁ డగచు జనవిభుుఁ డనియిెన్.  

4-749-కంద పదాము 
ఎవిర  ద్ానవు? జనకుం 
డెవిుఁడు? ప్ేరేమి? భృతుా ల్మ పద్వయొక ర ం 
ద్ెవిర్ు? సతు ల విర్ు? మఱ ి
యివినమున నుండుఁ గార్ామ్మద్వా? మృగాక్మ!  

4-750-కంద పదాము 
భవద్ీయ పుర్ససర్ుుఁ డగు 
పవనాశనుుఁ డెవిుఁ? డతికృపామతి నాకున్ 
వివర ంపు మనుచు వ ండియు 
ధవళేక్షణుఁ జూచి ధర్ణిధవుుఁ డిటినియిెన్.  
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4-751-సీస పదాము 
తర్ళాక్ి! పతి యగు ధర్ుె ననేిషరంపుఁ; 
 జర యించు హమరయను సతివొ, కాక 
ర్ుదుి ననేిషరంచు ర్ుద్ాిణివో, కాక; 
 బహి్ెను వ దకు భార్తివొ, కాక 
నారాయణుని భకితుఁ గోర  యనేిషరంచు; 
 నింద్వర్వో, కాక యెివి రీవు?  
తితాపద కామనతిము నను సంపాిపత ; 
 సకల కాముండగు సర్సు న టిట 

4-751.1-తటేగతీి 

వాని వ దక దు? తర్ుణీ? భవతకరాగీ  
పదెకోశంబు నేుఁ డెందుుఁ బతిత మయిెా?  
నాకు న ఱిుఁగ ంపుఁ దగుదు వివేకచర త!  
యని నృపాలుుఁడు మఱియు నిటినియిె సతికి.  

4-752-కంద పదాము 
కర్ మొపపుఁగ నీ విట  భూ 
చర్ వగుటను హమరవి శివవు శ్ార్దవును సా 
గర్ కనావుుఁ గాకుండుటుఁ 
దర్ుణీ! ప డగంటి నని పదంపడి పల్లక న్.  

4-753-సీస పదాము 
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మొనసర యదభకిర్ుెుఁడ న ైన నాచేత; 
 నిపుడు పాల్లతమ్మైన యిా పుర్ంబు 
సర్సరజఞదర్ుని భుజాపాల్లతోద్ాతత ; 
 లల్లత వ ైకుంఠ మలంకర ంచు 
నింద్వరా సుందర  చందంబునను నీ వ; 
 లంకర ంపుఁ గడంగు పంకజాక్ి!  
యద్వ గాక తావకీనాపాంగర్ుచి మోహి; 
 తాంతర్ంగుండ న ైనటిట ననుి 

4-753.1-తటేగతీి 

మహిత సవీడిభావ సనెందహాస 
చార్ు విభమి భూిలతా ప్ేిర తుుఁడుగుఁ 
దనర్ు భగవంతుుఁ డగునటిట మనసరజుండు 
పడుఁతి! యుడుగక ప్ీడింపుఁ ద్ొడుఁగ  నిపుడు.  

4-754-వచనము 
కావున. 

4-755-చంపకమాల 

తర్ుణి! సుతార్లోచన యుతంబును మంజుసుధ్ాసమానభా 
సుర్ మృదువాకా యుకతమును శ్లభిత కోమల లంబమాన సుం 
దర్ చికురాభిరామము నుద్ార్ము న ైన భవనుెఖ్ాబామున్ 
సుర్ుచిర్ల్మల న తిత  ననుుఁ జూడుము; సరగు్ ను జ ంద నేటికిన్?  



922 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

4-756-వచనము 
అని యివిిధంబున నధ్ీర్ుండెై పలుకు పుర్ంజనుం జూచి యా 
పమిద్యతతమ వీర్మోహితయిెై ససరెతానన యగుచు నానందంబునొంద్వ 
యిటినియిె. 

4-757-కంద పదాము 
పుర్ుషవర్! నాకు నీకును 
గుర్ువును నామమును గులముుఁ గోర  యిెఱుుఁగ నీ 
పుర్మున నుండుదుుఁగా; కీ 
పుర్మును నిర ెంచి నటిట పుర్ుషు న ఱుంగన్!  

4-758-కంద పదాము 
వీర్లు నా సఖ్ు ల్మ లల 
నార్తిము లార్ావినుత !నా చెలు; ల్మ వృ 
ద్యా ర్గ మే్ నిద్వంిపుఁగ 
ధ్ీర్త మే్లాకంచి పుర్ము ధృతిుఁ బాల్లంచున్.  

4-759-వచనము 
వ ండియు నిటినియిె. 

4-760-సీస పదాము 
మనుజ నాయక; నీవు మద్ాాగా వశమున; 
 నిటకు నేతెంచితి; విపుడు నీకు 
మంగళ్ంబగు; నీవు మహితేంద్వయిగాీమ; 
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 భోగాంబులగు కామపుంజములను 
నర థ సంపాద్వంతు; వనఘాతె; యిా నవ; 
 ద్ాిర్ పయిుకత మ్మై తనర్ు పుర్ము 
నీవు గ ైకొని యేిలు; నీ కంటె దీ్నికి; 
 నధ్వపుుఁ డనుాండు లేుఁ డనఘ; యిందు 

4-760.1-తటేగతీి 

మదుపనీతముల ైన కామముల ననుభ 
వింపుఁగా సమాశత మధ్వషరటంపు మ్మలమిుఁ;  
గోర  నీకంటెుఁ బిియులు న వాిర్ు నాకు?  
నర్సర చూడంగ మనుజేంది; యద్వయుుఁ గాక.  

4-761-వచనము 
మఱియు ర్తిజాఞ న విహమనుండు నకోవిదుండు 
నిహ్పర్చింతాశూనుాండుుఁ బశుపాియుండుుఁ దిదనుాండు న ైన వాని 
న విని వర యింతు? గృహ్సాథ శమీమందు ధరాెర్థ కామ మోక్ష 
పజిానందంబులును యశంబును యతివేదాంబులు గాని ర్జసతమో 
విహమన పుణాలోకంబులును గలుగు; ప్రతృ ద్ేవర ి మర్తయ 
భూతగణంబులకుం దనకు నీ లోకంబున గృహ్సాథ శమీంబు సర్ిక్ేమార్థం 
బయిన యాశమీంబండుి; గావున వద్ానుాండవు, వీర్విఖ్ాాతుండవుుఁ, 
బిియదర్శనుండవు, సియంపాిపుత ండవు నయి భోగ  భోగ సదృశ 
భుజాదండంబులచే నొపుప భవాదృశుం దగ ల్ల మాదృశ యగు కనా 
వర యింపకుండునే” యని వ ండియు. 
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4-762-కంద పదాము 
కర్ుణార్స పర పూర్ణ 
సుుర తసరెత ర్ుచి విలోక పుంజముచేతం 
గర్ మర థ దీ్న జన భయ 
హ్ర్ణుుఁడవ ై సంచర ంపు మఖిల జగములన్.  

4-763-కంద పదాము 
అని యిా గతిుఁ బల్లకిన యా 
వనజాక్ిుఁ బుర్ంజనుండు వర యించి ముదం 
బున ననోానాప్ీితిం 
దనర్ుచుుఁ దతుపర్ము చ్చిు ధనుాం డగుచున్ 

4-764-చంపకమాల 

శతసమకాల మపుపర  నజసమిు భూర సమసత  సౌఖ్ా సం 
గతులుఁ దనర ు వంద్వజన గాయక సద్వినుతోర్ు గాన మో 
ద్వత మతి నొప్రప సుందర్సతీ జనసేవితుుఁడెై నృపాల కో 
చిత లల్లతసథలంబుల వసరంచుచుుఁ గీడీలు సలుపచుండుఁగన్.  

4-765-కంద పదాము 
నర్నాథుుఁడు లోకభయం 
కర్గతి వర తంచు గీషీెకాలము ద్య ుఁపం 
దర్ళ్ లహ్రీ మనోహ్ర్ 
వర్ హారద్వని సల్లలమందు వసరయించెుఁ దగన్.  
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4-766-వచనము 
ఇట ి  వసరయించి కతిపయి ద్వనంబు లర్ుగు సమయంబున. 

4-767-సీస పదాము 
అవనీశిరోతతమ! యపుపర్ంబున నాలు్ ; 
 వంకలనుని గవుఁకులు వినుము 
తూర్ుప ద్వకుకనకు న ైదును దక్ిణోతతర్ం; 
 బుల ర ండుుఁ బశిుమంబు నను ర ండు 
గాుఁగ నా తొమిెద్వ గవుఁకుల నుపర  ద్వ; 
 కుకన నేుఁడు గ ంీద ద్వకుకనను ర ండు 
నయి యుండు; మఱి వాని యందుుఁ పృథగ ిధ; 
 విషయ గతార్థమ్మై వ లయు నీశి 

4-767.1-తటేగతీి 

ర్ుం డొకం డర్యుఁ గలండు ర్ూఢిుఁ దతుప 
ర్ంబుుఁ బాల్లంచునటిట  పుర్ంజనుండు 
నా పుర్ద్ాిర్ నవకంబు; నందులోన 
నర థుఁ బాిగాా వర్ పంచకమందు వర్ుస.  

4-768-వచనము 
ఖ్ద్యాతయు హ్విర్ుెఖియు నను నామంబులుగల ద్ాిర్యుగంబున 
దుామతసఖ్ుుఁడెై విభాిజితాఖ్ా జనపదంబును బొ ందు; వ ండియు 
నళినియు నాళినియు నను ప్ేళ్ళు గల వాకిళ్ళి  ర ంటి యందు నవధూత 
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సఖ్ుండె ైసౌర్భర్ూపంబు లయిన విషయంబులం బొ ందు; మఱయిు 
ముఖ్ాానామకం బైెన పధి్ాన పాిగాా వర్ంబున ర్సజఞ విపణానిితుండెై 
యాపణబహ్ూదనంబులను విషయంబులనొందు; బితృహ్ూ నామకం 
బయిన దక్ిణ ద్ాిర్ంబున శీుతధరానిితుం డెై దక్ిణ పాంచాలంబను 
రాషట రంబు నొందు; ద్ేవహ్ూ నామకంబయిన యుతతర్పు వాకిట 
శీుతధరానిితుండెై యుతతర్ పాంచాలంబను రాషట రంబు నొందు; 
వ ండియుం బడమటి వాకిళ్ళు ర ంటియందు నాసురీ నామకం బెైన 
వాకిట దుర్ెదసమే్తుండెై గాీమక నామకంబెైన విషయంబును, నిర్ృతి 
నామకం బయిన వాకిటయందు లుబాక యుకుత ండెై వ ైశసం బను 
విషయంబు నొందుచుండు; వ ండియుం బుర్ంజనుం డపుపర్ంబునం 
బరర్జనంబులందు నిరాికేపశసకర్ులను నిదాఱంధులు గలర్ు; 
వార్లచేత గమన కర్ణంబులను కియీల నొందుచు నంతఃపుర్గతుం 
డగు నపుపడు విషూచీ సమనిితుండెై జాయాతెజఞదావంబు ల ైన 
మోహ్ పసిాద హ్రి్ంబుల నొందుచుండు; ఇవిిధంబునం గరాెసకుత ండుుఁ 
గామాసకుత ండున ై బుద్వాయను మహిషరచేత వంచితుం డయిెా; 
అకాకమినియు. 

4-769-సీస పదాము 
పానంబు చేసరనుఁ ద్ానుుఁ బానము చేయుుఁ; 
 గుడిచినుఁ ద్ానును గుడుచు; మఱియు 
భక్ింపుఁ ద్ానును భక్ించు; నడచిన; 
 నడచును; నవిిన నవుి; నేడి 
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నేడుచుుఁ; బాడినుఁ బాడు; వినిను వినుుఁ; 
 జూచినుఁ జూచుుఁ; గూర్ుుని నుండు;  
దుఃఖింప ద్ీనుుఁడెై దుఃఖించు; నిల్లచిన; 
 నిలుచు; నిద్వంిపుఁగ నిదబిో వు;  

4-769.1-తటేగతీి 

ముటిటనను ముట ట ; మూర్కని మూర్ు కొనును;  
బలుకుఁ బలుకును; బవళింపుఁ బవిళించు;  
హ్రి్మును బొ ంద నాతెను హ్రి్ మొందు;  
మోదమును బొ ందుఁ ద్ానును మోద మందు.  

4-770-వచనము 
ఇవిిధంబున నతండు మహిషీ విపలిబుా ండును వంచిత సిభావుండును 
న ై పార్వశాంబునంజేసర యజుఞ ండును నితరేచాే విర్హితుండును న ై 
కీడీామృగంబు చాడుపన వర తంచుచు నా పుర్ంబునుఁ గాపుర్ంబుండుఁ 
గ్నిి ద్వనంబుల కా పుర్ంజనుం డొకానొక ద్వనంబున ధనుర్ధర్ుండెై. 

4-771-సీస పదాము 
పంచాశి యుకతంబు పంచ బంధనముుఁ జ; 
 కదీ్వితయమును యుగదియంబు 
నాశు వేగంబు నేకాక్షంబు కూబర్; 
 దియముుఁ బతాకాతిితయ యుతంబు 
నేక ర్శిె యుతంబు నేకసార్థవకంబు; 
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 సపతవర్ూథంబు సిర్ణ భూష 
మును బంచ వికీమమును నేక నీడంబుుఁ; 
 బకిట పంచపహి్ర్ణము నయిన 

4-771.1-తటేగతీి 

ర్థము కాంచన ర్చిత వర్ెము ధర ంచి 
విలస దక్షయ తూణీర్ కల్లతుుఁ డగుచుుఁ 
గడుఁక దీ్ప్రంప న కిక యేికాదశప ి
సంఖ్ా సేనాసమే్తుుఁడెై సర్భసముగ.  

4-772-వచనము 
పుర్ంబు వ డల్ల పంచపసిథంబను వనంబునకుం జని యందు విడువరాని 
మహిషరని విడిచి మృగయాసకుత ండెై దృపుత ండగుచు ధనురాాణంబులు 
ధర యించి సంచర ంచుచు నాసుర్ వర్తనంబునం దగ ల్ల ఘోరాతుెండు 
నదయుండున ై నిశ్ాతసాయకంబుల చేత నమెృగ వాితంబులం 
బర మార ు; రాజులకు మృగయా వినోదంబు విహితానుష్ాఠ నం బగుచుండ 
నాసుర్వృతిత  యెిటియిెా; నని యంటివేని; నిద్వ రాగ పాిపత ం బగుటను 
విహితంబుగాదు; వినుము; శ్ాీద్ాధ దులంద్ే పఖి్ాాత శ్ాీదధద్వవసంబుల 
యంద్ే రాజ ైన వాుఁడే, మే్ధాంబులయిన పశువులనే వనంబునంద్ే 
యధ్యపయుకతంబుగానే వధ్వయింపంజను నను నియమ మాతంిబు 
గలదు; గావున జాఞ ని యైెిన విధ్ాింసుం డాచర ంపడు; గాక 
యాచర ంచినం గరాెనుష్ాఠ నజనితంబయిన జాఞ నంబునం జేసర యందుుఁ 
బొ ర్యండు; అట ి గాక నియమోలింఘనంబునం గరాెచర్ణుం డగువాుఁ 
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డభిమానంబు నొంద్వ కర్ెబదుధ ండెై గుణపవిాహ్ పతితుండును 
నషటపజిుఞ ండునున ై యధ్యగతిం గూలు; నిటిగుటం జేసర సాధుజనులకు 
సర్ిపకిార్ంబుల నాసుర్వృతిత  మానం దగు” నని వ ండియు నిటినియి ె
“అంతం బుర్ంజనుం డవినంబున. 

4-773-కంద పదాము 
వర్ చిత ిపక్ష సునిశిత 
శర్ములచే శశ వరాహ్ చమరీ ర్ుర్ు కా 
సర్ గవయ శలా హ్ర ణీ 
కర  హ్ర  వృక పుండరీక కప్ర ఖ్డ్ములన్.  

4-774-వచనము 
వధ్వయించి మఱియును. 

4-775-సీస పదాము 
వర్ుస మే్ధ్ాా మే్ధా వనమృగంబుల ఘృణ; 
 సన దుససహ్కీడీ సంహ్ర ంచి  
శమీయుకుత ుఁడెై వేుఁట చాల్లంచి మర్ల్ల మం; 
 ద్వర్మున కర థ నే తెంచి యందు 
సముచిత సాిన భోజన కృతాములు ద్ీర ు; 
 యతి పర శ్ాీంతి శయానుుఁ డగుచుుఁ 
బర మళ్ మిళిత ధూపవాిత వాసరత; 
 సరాింగుుఁ డగుచు సకిుందనములు 
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4-775.1-తటేగతీి 

వివిధ భూషణ చేలముల్ వ లయుఁ ద్ాల్లు 
తుషుట ుఁడును హ్ృషుట ుఁడున్ మఱి ధృషుట ుఁడెై య 
ననాజాకృషట  చితుత ండున ై ర్తిప ి
సంగక్తుక మాతెను ద్ొంగల్లంప.  

4-776-వచనము 
అంత సికీయ పాిణవలిభ యగు మహిషరయందు మనంబు నునిచి నా 
వరారోహ్యు గృహ్మే్ధ్వనియు నయిన గృహిణిం గానక, విమనసుకండెై 
నిజాంతఃపుర్ కామినులం గనుంగ్ని యిటినియిె. 

4-777-కంద పదాము 
రామాజన సంఘము లా 
రా! మానవతీ లలామ రామామణి సా 
రామలకృపచ ేమ్మలుఁగుదు 
రా మానుగుఁ గుశలమా? పరామర శంపన్.  

4-778-ఉతపలమాల 

సార్ వివేకలార్! గృహ్సంపద ల్మ యెిడుఁ బూర్ిరీతిచే 
నార్యుఁగా ర్ుచింపవు గృహ్సుథ నకుం గృహ్మందు మాత గా 
నీ ర్మణానుకూల ర్మణీ మణి యిెై తనరార్ు భార్ా గా 
నీ ర్ుచి నొందకునిుఁ గన నేర్ుున  తద్ృహ్మే్ధ్వ సౌఖ్ాముల్.  

4-779-వచనము 
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అద్వయునుం గాక. 

4-780-కంద పదాము 
ప గ డొందు జనని గానీ 
తగవున వర తంచునటిట దయితయ కానీ 
తగ నుండని గృహ్మున నుం 
టగుుఁ జక ీవిహమన ర్థము నందుం టర్యన్.  

4-781-వచనము 
కావున. 

4-782-చంపకమాల 

తలకొని నాకుుఁ ద్ాను సుపదంబునుఁ బజిఞ జనింపుఁజేసర సం 
చల దుర్ు దుర్ార్వాసన సాగర్మగుిుఁడ న ైన ననుి ని 
శులమతి నుదధర ంచి యనిశంబును మతి్ాయ యైెిన భార్ా యేి 
వలనుఁ జర ంచుచుని దనివార్ణ నా క ఱిుఁగ ంపరే దయన్?  

4-783-కంద పదాము 
అనవుడు విని యకాకంతలు 
జనపతి కిటినిర  రాజసతతమ! యిద్వగోుఁ 
దన కొంగ ైనను బఱపుగ 
నొనర ంపక నేలుఁ బొ ర్లుచునిద్వ వగలన్.  

4-784-తేటగతీి 
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ఏమి కతమున నునిద్య  యెిఱుుఁగ మే్ము 
నీవు చూడు మ టని నా భూవర్ుండు 
నేలుఁ బడి ప ర్ల డు భార్ాుఁ బో లుఁ జూచి 
మనములో దుఃఖ్ తాపంబు మలిడింప.  

4-785-వచనము 
అంత. 

4-786-ఆటవ లద్వ 
జలజనేత ిపణియ సంజాత రోష భా 
వమున నయిన యటిట వకదీృషరట 
జన విభుండు చూచి యనునయ కోవిదుుఁ 
డగుచు నపపయోర్ుహాక్ిుఁ జేర .  

4-787-కంద పదాము 
ప లుఁతుకుఁ దన యుతసంగం 
బుల నిడి తతాపద యుగళ్మును నంట చు మం 
జుల మృదు భాషణముల నా 
లలనామణిుఁ జూచి పల్లక  లాలన మొపపన్.  

4-788-చంపకమాల 

ర్మణిర్! భృతుాలందు నపరాధము గల్్లన నాయకుల్ సిప 
క్షముుఁ దలపో సర యుగతీర్ శ్ాసనముం ద్ెగ  చేయ ర్ట ి  గా 
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క మనములోని కినకుఁ దమకంబున నాజఞ యొనర ురేని ని 
కకముగ ననుగహీించుటయ కాక తలంపుఁగ నాజఞ చేయుటే?  

4-789-కంద పదాము 
కమలానన! బాంధవ కృ 
తాముుఁ దలుఁపక రోషచితుత ుఁ డగు కుటిలాతుెన్ 
సమద్ా మర్ుి ుఁడు నీతి 
కమీర్హితుుఁడు న ైన బాలుుఁగా న నిుఁ దగున్.  

4-790-వచనము 
అని వ ండియు నిటినియిె “సుదతీ హ్ృదయిేశిర  వ ైన నీవు. 

4-791-మతేతభ వికీీడతిము 
సర్సో ద్ార్ సుధ్ా ర్సో పమ వచశ్ాుతుర్ా సౌభాగామ్మై 
హ్ర నీలోపమ కోమలాలక యుతంబెై విభమిభూిలతా 
పర జుషటసరెత సద్విలోకనమున ై భాసరలుి  యుషెనుెఖ్ాం 
బుర్ుహ్ంబున్ భవద్ీయ ద్ాసునకుుఁ బూుఁబో ుఁడమ! కృపం జూపవే.  

4-792-కంద పదాము 
విను; వీర్పతిి! నీ యెిడ 
ననయంబును బాిహ్ెణులును హ్ర భకుత లుుఁ ద 
కకను నితర్ు ల గు్  చేసరన 
వనితా! శిక్ింతు న ంతవార్ల నయినన్.  
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4-793-కంద పదాము 
ఈ ములోి కము లందును 
నా మనమున రోష మొదవినన్ భయ ర్హితుం 
డెై మద్వలోుఁ బర తోషము 
తో మ్మలుఁగ డువానిుఁ గానుఁ ద్యయజనేతాి!  

4-794-సీస పదాము 
ఇంద్ీవరేక్షణ! యేి న ందు భవద్ీయ; 
 తిలక విర్హితము మల్లనయుతము 
హ్రి్ శూనాంబు నపాసతరాగంబును; 
 నతామరి్యుతంబు నయిన ముఖ్ము 
గళితాశీుబిందు సంకల్లత సంచిత శ్లభ; 
 మాన ప్ీనసతన మండలమును 
ర్మణీయ తాంబూలరాగ విహమన మ్మై; 
 నటిట  సుపకి బింబాధర్ంబు 

4-794.1-తటేగతీి 

గాుఁగ నిట ి ంట కిపు డేమి కతము? నాకు 
నర థ న ఱిుఁగ ంపవే మృగయాతిసకిత 
నబల; నీ క ఱిుఁగ ంపక యర గ  నటిట 
తపుప సెైర ంచి కావంగుఁ దగుదు నేను.  

4-795-కంద పదాము 
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వనితాజన పర్వశుుఁడెై 
మనసరజ శర్ బాధామాన మానసుుఁ డగు వా 
నిని దగుఁ గర్తవాార్థము 
లను భజియింపక తొలంగు లలనలు గలరే?  

4-796-వచనము 
అనుచుం దద్ీయ విభమి వశంగతుండెై పల్లకిన విని. 

4-797-కంద పదాము 
కంజాతపత ినేత ిపు 
ర్ంజను ద్ెస రోష ముడిగ  ర్మణీయశ్రీ 
మంజుల మృదూకుత ల మనము 
ర్ంజించుచుుఁ బల్లక  సదనురాగ మ్మలర్పన్.  

4-798-వచనము 
అంత. 

4-799-సీస పదాము 
అమెహాద్ేవి న యాంబున మంగళ్; 
 సాితయైెి మృదుల వసత రములు గటిట  
సకిుందనాద్వ భూషణములు ధర యించి; 
 కమనీయ మోహ్నాకార్ యగుచుుఁ 
బతికడ నిల్లచిన నతుఁడు సంతుష్ాట ంత; 
 ర్ంగుుఁడెై యభాంతర్మున నుండి 
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యనోానా సర్స గాఢాల్లంగనంబులు; 
 గావించి గోపా వాకాముల చేత 

4-799.1-తటేగతీి 

నతుఁడు పమిద్ా పర గహీ్ వాసనమునను 
గడుఁక నపకృషట ఘన వివేకంబు గల్లగ  
పగలు రే యని ప ి దుా  లేర్పఱుప రాక 
యెినసర యాయుర్ియయంబు ద్ా న ఱుుఁగుఁ డయిెా.  

4-800-వచనము 
మఱియు నతం డునిదధ  మదుండును మహామనుండును నర్ిశయాా 
శయనుండును మహిషీ భుజఞపధ్ానుండును న ై యజాఞ నాభిభూతుం 
డగుటంజేసర సిర్ూప భూత పర్మ పుర్ుష్ార్థంబు న ఱుంగక నిజ 
మహిషరయిె పర్మ పుర్ుష్ార్థంబుగాుఁ దలంచుచు ర్మించుచుం గామ 
కశెలచితుత ం డెైన యతనికి నవయ్వనంబెైన కాలంబు క్షణార్థం బునుం 
బో ల  గతం బయిెా; అంత. 

4-801-కంద పదాము 
విశద యశ్లజలనిధ్వ యా 
శశిముఖి యగు భార్ా వలన సమెతి నేకా 
దశశత పుతుిల ర్ణక 
ర్కశ ద్ేహ్ులుఁ గాంచి క్తుకంబున మఱియున్.  

4-802-కంద పదాము 
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గుర్ు శ్రలౌద్ార్ా గుణో 
తతర్లను సలిల్లత గుణ కదంబలుఁ బిియలన్ 
వర్కుల పావనల దశ్ల 
తతర్శత దుహితలను గాంచెుఁ దతసతివలనన్.  

4-803-వచనము 
ఇట ి  పుత ిపుతిికా జనంబులం గని యునింత. 

4-804-కంద పదాము 
విను మాతని యాయువులో 
నను నర్థం బర గ ; నంత నర్పతి కుల వ 
ర్ధను లగు సుతులకుుఁ బర ణయ 
మొనర ంచెన్ సదృశ లయిన యువిదల తోడన్.  

4-805-కంద పదాము 
నర్నాథుుఁ డాుఁడు బిడాల 
వర్ర్ూప వయో విలాస వ ైభవములచేుఁ 
బర్ుఁగ న నిజతనయల సమ 
వర్ులకు సంప్ీితితో వివాహ్ము చేసెన్.  

4-806-వచనము 
అట ి  వివాహ్ంబులు గావించి యుని సమయంబున. 

4-807-కంద పదాము 
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విను తతుసతు లగకకకనిక ి
ననయముుఁ బాంచాల ద్ేశమందులుఁ బరర్ం 
జన కులవర్ధను లగుచున్ 
జనియించిర  నూర్ుిరేసర శ్ౌర్ా బలాఢుాల్ 

4-808-ఆటవ లద్వ 
అనఘ! యటిట ర కథహార్ులు గేహ్కో 
శ్ాను జీవ యుతులు నయిన యటిట 
నందనాదులందుుఁ జ ంద్వన మమత ని 
బదుధ ుఁడయిెా నంతుఁ బార థవుండు.  

4-809-చంపకమాల 

తిర్మగు నిషఠ తో నతుఁడు ద్ీక్ితుుఁడెై పశుమార్కంబులున్ 
సర్వి భయంకర్ంబులగు సనెఖ్ముల్ దగుఁ బెకుక చేసర యా 
దర్మున నీవునుం బల ను దతతదనూన ఫలాప్రత  కాముుఁడెై 
సుర్ప్రతృ భూత సంఘము నసూయుఁ దనర్ప భజించె భూవరా!  

4-810-వచనము 
ఇటాి తెహితంబు ల ైన కర్ెంబులయం దనవహితుండును గుట ంబాసకత 
మానసుండున ై యుని యతనికి విరోధ్వయిెై ప్రియాంగనా 
జనంబులకును నప్రియంబగు కాలంబు సంభవించినం జండవేగ 
విఖ్ాాతుండను గంధరాిధ్ీశుండు షషుట యతతర్ శతతయి సంఖ్ాాకుల ైన 
గంధర్ుిలును నందఱ గంధరీిజనంబులును సరతాసరత వర్ణంబులు గల్లగ  
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మిథునీభూతు లగుచు ననుగమింపం జనుద్ెంచి సిపర భమిణంబు 
చేతనే సర్ికామంబుల నిర ెతంబగు నా పుర్ంబు నిరోధ్వంచిన నపుపడా 
చండవేగానుచర్ు ల ైన గంధర్ుి లా పుర్ంజను పుర్ంబు 
వాాకులతింబు నొంద్వంచుచు నపహ్ర ంప నుపకమీించు సమయంబునుఁ 
బుర్ంజన పురాధాక్షుండెైన పజిాగర్ుం డనువాడు వింశతుత యతతర్ 
సపతశతంబుల ైన గంధర్ి గంధరీి జనంబుల నివార ంచి బలవంతుండెై 
సంవతసర్శతంబు యుదధంబు గావించి యొకకర్ుం డయుా 
నప్ెపకకండతిో నిట ి  పో ర  క్మణుండెైనం బుర్ంజనుండు ద్ాన నిల్లచి 
తతుపర్ంబున నలప సుఖ్ంబు లనుభవించుచుుఁ బాంచాల ద్ేశంబు 
లందు నిజపారి్దుల చేత నానీతంబు ల ైన పద్ార్థంబుల నొందుచుం 
గామినీ జనసమే్తుండెై భయపరాాలోచనంబు చేయ నేర్క రాషట ర పుర్ 
బాంధవ సమే్తుండెై యార త నొంద్వ చింతాకాీంతుండెై యుండె; నంత. 

4-811-కంద పదాము 
అనయంబుుఁ గాల పుతిిక 
యను నొక కామిని వరేచే నఖిల జగంబుం 
దనయంతుఁ గలయుఁ ద్వర్ుగుచుుఁ 
జనిచని యొకనాడు రాజసతతమ! వింటే.  

4-812-సీస పదాము 
అనఘాతె! రాజర ి యిెనై యయాతి కు; 
 మార్కుం డయినటిట పూర్ుచేత 
వర యింపుఁగాుఁ బడి వలనొపప నతనికి; 
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 వర్ మిచిు ద్ౌరాాగావశత నొంద్వ  
పఖి్ాాతి గనుట దుర్ాగ యనుప్ేర్ను; 
 బర్ుఁగు న కాకంత నే పుర్ుషవర్ుుఁడు 
వర యింపుఁ డయిెా; నా తర్ుణియు నొకనాుఁడు; 
 గర్ మొపప బహి్ె లోకమున నుండి 

4-812.1-తటేగతీి 

వసుధ కేతెంచి విను బృహ్ద ర్తుుఁడ నయిన 
ననుి వర యింపుఁ గోర  మనమునుఁ గామ 
శర్విమోహిత యిెై వేుఁడుఁ గర్ము నేను 
సమెతింపక యుని రోషమున నల్లగ .  

4-813-వచనము 
ఇటిను “మునీంద!ి మద్ీయాశ్ా విముఖ్ుండవ ైన నీకు నేకతాివసాథ నంబు 
లేక యుండుంగాక” యని శప్రంచి విహ్త సంకలపయిెై 
మదుపద్ేశంబునం జని యవనేశిర్ుండును భయనామకుండును 
నయిన వానిం గద్వసర యిటినియిె. 

4-814-కంద పదాము 
అవనీపతి! భయనామక 
యవనకులాధ్ీశిర్ుండ వగు నినుుఁ బతిుఁగాుఁ 
దవిల్ల వర ంపుఁగ వచిుతి 
సవినయముగ వినుము భూత సంకలపమునన్.  
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4-815-వచనము 
కలుగు మతాకమితంబు వృథగాదు; లోకంబున వేదంబు లందు 
ద్ేయగాీహ్ార్ూపం బైెన వసుత వు యాచామానం బగుచుండ న విం 
డొసంగం; డెవిం డిందు ద్ీయమానం బగుచుండం గోర్ం; డటిట  వీర్ 
ల్లదాఱును జడసిభావులని సతుపర్ుషులు శ్లకంబు నొందుదుర్ు; 
కావున నినుి భజియించుచుని ననుిం గర్ుణారా్ుచితుత ండవ ై 
భజియింపు; మిటిట యారాత నుకంపయుుఁ బుర్ుషధర్ెం" బని పల్లకిన 
యకాకలపుతిిక వచనంబులు విని యవనేశిర్ుండు ద్ేవగుహ్ాచికీర్ుి  
వగు ద్ానిం గనుంగ్ని మందసరెత వదనుం డగుచు నిటినియిె. 

4-816-కంద పదాము 
విను; తర్ుణ!ి యాచామానం 
బనుఁదగు నీ లోకమందు నతాశుభవు స 
జానముల కసమెతవు నగు 
నిను నభినంద్వంపకుండుి న ఱి న వాిర్ున్.  

4-817-వచనము 
కావున నేను జాఞ నదృషరటం జేసర నీకుం బతినిర్ూపణంబు చేసెద; అద్వ 
యిెటినిన మద్ీయసేనా సాహాయాంబు బడసర పజిానాశం బొ నర ంచు నటిట  
నీ వవాకతగతివ ై కర్ెనిర ెతంబెైన లోకంబు ననుభవింపుము; ఈ 
పజిాిర్ుం డనువాుఁడు నాకు సహ్ో దర్ుండు; నీవు మద్ీయ భగ నివి; 
మీర దాఱం గూడి యిా లోకంబునందు నవాకుత ండును భీమసెైనికుండును 
న ై యిేను వర తంతును" అనిన నా భయనామకుం డయిన యవనేశిర్ుని 
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ద్వషటకార్ుల ైన సెైనికులు పజిాిర్ కాలకనాా యుకుత ల ై భూమండలం బెలిుఁ 
ద్వర్ుగుచు నొకకనాుఁ డతివేగంబున భరమ భోగాఢాంబును జర్తపనిగ 
పాల్లతంబును నయిన పుర్ంజను పుర్ంబు నావర ంచి యునింత 
సాిభిభూతుండయిన పుర్ుషునకు నిసాసర్తింబు గల్లగ ంచు నటిట  
కాలకనాక బలాతాకర్ంబున నా పుర్ంజను పుర్ంబు ననుభవించె; అట ి  
కాలకనా కోపభుజామానం బెైన పుర్ంబు సర్ి ద్ాిర్ంబు లందును 
సర్ితోధ్వకంబుగా నయావనులు పవిేశించి తతుపర్ంబు సమసతంబును 
బీడింప నిట ి  పుర్ంబు పపి్ీడామానం బగుచుండ నభిమానియిెైన 
పుర్ంజనుండు. 

4-818-సీస పదాము 
అనఘ! యిెంతయు మమతాకుల చితుత ుఁడెై; 
 బహ్ువిధ భూర తాపములుఁ బొ ంద్ె;  
ఘనకుట ంబియుుఁ గాలకనోాపగూఢుండు; 
 నషటసంపదుుఁడు వినషటమతియు 
విషయాతెకుండును విని హ్తెైశిర్ుాండుుఁ; 
 గృపణుండు చాల నకించనుండు 
నగు పుర్ంజనుుఁడు శ్లకావిలభావుుఁడెై; 
 గంధర్ి యవన సంఘములచేత 

4-818.1-తటేగతీి 

నోజ చెడి వికలత నొందు న ైజపుర్ముుఁ 
దవిల్ల పతిికూలుర్ును ననాదర్ణయుతులు 
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నయిన పుతుిలుఁ బరతుిల ననుచర్ులను 
సచివ పౌరోహితుల నిజసతినిుఁ జూచి.  

4-819-వచనము 
మఱియుం గాలకనాాగసీుత ం డయిన తనుిను నర దూషరతంబు ల ైన 
పాంచాల బలంబునుం జూచి యపార్చింత నొంద్వ తత్రతీకార్ంబు చేయ 
న ఱుంగక కాలకనాాపహ్ృతవీర్ాంబు లయినం గామంబుల 
నభిలషరంచుచు ద్ీనుండును విగతాతె గతికుండును సేిహ్ంబునం జేసర 
పుతది్ారోపలాలన పర్ుండునున ై కాలకనోాపమర ాతంబును గంధర్ి 
యవనాకాీంతంబును న ైన పుర్ంబు విడువ నిచు లేకయు విడువ 
నుపకమీించె; నపుపడు. 

4-820-కంద పదాము 
అనఘా! భయనామాగజీుుఁ 
డనుఁగల పజిాిర్ుుఁ డపుడ యర్ుద్ెంచి పుర్ం 
బును సకలంబును భయనా 
మునికిం బీితిగ దహించె మునుకొని యంతన్.  

4-821-వచనము 
అట ి  పుర్ంబు దహ్ామానం బగుచుండుఁ బరర్ భృతావరా్ ద్వ 
సమనిితుండును, గ్ట ంబికుండును, బుతాిద్వ సమనిితుండును, 
యవనోపర్ుద్ాధ లయుండును, గాలకనాాగసీుత ండును నయిన పుర్ంజనుం 
డపుపర్ంబునందుుఁ బజిాిర్ సంసపృషుట ండెై యనుతాపంబు నొంద్వ 
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తతుపర్పాలనంబు నందు సమర్ుథ ండు గాక పుర్ుకృచోరార్ువేపథుం 
డయి యందుండ నశకుత ం డయిెా; నంత. 

4-822-కంద పదాము 
దవశిఖియుత తర్ుకోటర్ 
నివసరత పనిగము పగ ద్వ నిజపుర  వ డలం 
ద్వవుర్ుచు నతుఁడు శిథవల దవ 
యవుుఁడును గంధర్ి గణ విహ్త శ్ౌర్ుాండున్.  

4-823-సీస పదాము 
అయి చాల ఘుర్ఘుర్ మను శబా మడర్ంగ; 
 మనమునుఁ జింతా నిమగుిుఁ డగుచుుఁ 
గ్డుకులుఁ గోడండుిఁ గూతుల నలుి ర్; 
 మనుమల నాపుత ల ననుచరాళి 
ననయంబు నలపమాతాివశిషటం బెైన; 
 గృహ్కోశనివహ్ పర చేదముల 
మసలు నహ్ంకార్ మమకార్ములుఁ జేసర; 
 మతిహమనుుఁ డగుచు న మెనములోనుఁ 

4-823.1-తటేగతీి 

గడుఁకుఁ దలుఁచుచు విపయిోగమునుఁ ద్ాను 
గటకటా! యిట ి  పర్లోక గతుుఁడ న ైన 
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యిటిట భార్ా యనాథయిెై యిా కుమార్ 
వర్ుల నేరీతిుఁ బోి చునో యర్సర యనుచు.  

4-824-వచనము 
మఱియు నిటిని తలంచు. 

4-825-సీస పదాము 
పడుఁతి యిే మును భుజింపక భుజింపదు; నేను; 
 నిద ిపో వక మఱి నిద ిపో దు;  
నేను నీళాుడక నీళాుడ నొలిదు; 
 పదర  యిేుఁ గోప్రంప భయము నొందు;  
భర ాంచినను మాఱుపలుకక వాయోడు; 
 బుద్వధహమనుుఁడన ైన బుద్వధ  చెపుప;  
లల్ల మీఱ నిటిట  కళ్తంిబుతో నేను; 
 గడుఁగ  దే్హాంతర్గతుుఁడ న ైన 

4-825.1-తటేగతీి 

ననయమును ద్ాను బుతిిణి యగుటుఁ జేసర 
యాతెశ్లచిని యగుచు గృహ్సథ ధర్ె 
మాచర ంచుచు నుండునో? యనుగమనము 
చేయునో? యని మనమునుఁ జింత నొంద్వ.  

4-826-కంద పదాము 
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తన పుతుిలుుఁ దన పౌతుిలు 
ననయముుఁ ద్ాుఁ జనినయిెడ నిరాశయీు లగుచున్ 
వననిధ్వ మధాంబున నవి  
సరన కలముం బో ల  న ట ి  జీవించెదరో ? 

4-827-కంద పదాము 
అని యివిిధమునుఁ గృపణుని 
యనువున ఘనదుఃఖ్ విహ్ిలానర్ుి ం డ 
యుాను దుఃఖించు పుర్ంజను 
ననయముుఁ గ్నిపో వ నిశిుతాతుెం డగుచున్.  

4-828-కంద పదాము 
చనుద్ెంచెను భయనాముం 
డనువాుఁ డపుపడు పుర్ంజనాఖ్ుాుఁడు ప్ెలుచన్ 
వినుతాతె! పశువు భంగ ని 
మనము గలుఁగ యవన నీయమానుం డయిెాన్.  

4-829-వచనము 
అనుచర్ వర్్ంబు భృశ్ాతుర్ులును దుఃఖితులున ై వ నుచనుచుండ 
నుపర్ుదధంబగు భుజంగమం బపుపర్ంబు న పుపడు వాసె నపుప డా 
పుర్ంబు పుర్ంజను బాసర విశ్రర్ణంబెై పకిృతిం బొ ంద్ె; బలవంతుండయిన 
యవనునిచేత బలాతాకర్ంబున వికృషామాణుండెైన పుర్ంజనుండు 
దమఃప్రహితుం డెై పూర్ి సుహ్ృతతగు సఖ్ు నీశిర్ు న ఱుంగకుండె; 
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అంతం బర్లోకగతుండెైన పుర్ంజనుం గద్వసర పూర్ింబున నదయుం 
డెైన యతనిచేత హింసరంప బడిన యజఞపశువులు కోీధ్యద్ేకింబునుఁ 
గుఠార్ంబులనతని నఱక ; ఇవిిధంబునుఁ బమిద్ాసంగద్యష 
ధూషరతుండును, నపార్ తమోనిమగుిండును, నషటజాఞ నుండును నయి 
పుర్ంజనుం డనేక కాలంబు పర్లోకంబున నార త ననుభవించి 
తద్ాార్ాయైెిన పమిద్యతతమం జితతంబున నశ్ాీంతంబును దలంచుచుండం 
దద్ీయ సంసెర్ణంబునం జేసర తర్వాతి జనెంబున విదర్ారాజ 
గృహ్ంబునం బమిద్యతతమ యిెై జనిెంచె; నంత. 

4-830-సీస పదాము 
అవనీశ! వీర్ాపణాతత  యైెినటిట వ ై; 
 దర ాని మలయకేతనుుఁ డనంగుఁ 
బర్పుర్ంజయుుఁ డెైన పాండాభూమీశుండు; 
 ద్ార్ుణ సంగర్ సథలమునందు 
శకిత ననేక రాజనుాల నిర ాంచి; 
 పర ణయం బయిెా; నా గుర్ుభుజుండు 
నా విదరాాతెజయం దసరతేక్షణ; 
 యిెనై కూుఁతును దవిిడాధ్వనాథు 

4-830.1-తటేగతీి 

ల ైన కొడుకుల నేడుిర్ నర థుఁ గనియిె 
వార్లకు న లి నొకొకకక వర్ుస నర్ుబ 
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ద్ార్ుబద సుతులు సంజాతు ల ైర ; యతని 
సుత ధృతవతి నా యగసుత యుఁడు వర ంచె.  

4-831-కంద పదాము 
అతుఁ డా కనాక వలనను 
జతుర్ుండెై యిధెవాహ్జనకుుఁ డగు దృఢ 
చుాతుుఁడను మునీందుిుఁ గనియిెను 
మతి నంత విర్కుత ుఁ డగుచు మలయధిజుుఁడున్.  

4-832-తేటగతీి 

క్ాెతలంబెలి నిజతనూజాతులకును 
బంచి యిచిు సరోజాక్ష పాదపంక 
జార్ునాయతుత ుఁ డగుచుుఁ గులాద్వ ికర్ుగ 
నంత మద్వరాక్ి సతి యగు నా విదర ా.  

4-833-తేటగతీి 

కడుఁక గృహ్ములు నఖిల భోగములు విడిచి 
చందుి వ నుచను చంద్వకి చందమునను 
భకిత దళ్ళకొతత ుఁ బాండాభూపాలుుఁ డయిన 
మలయకేతను వ నుకొని మగువ చనియిె.  

4-834-వచనము 
అట ి  ధర్ెపతిి వ ంటరాుఁ జని యందుుఁ జందమిసా తామపొరీణ నవోదక 
లను నదుల పుణాజలంబుల సుసాితుం డయి పకి్ాళిత బాహాాభాంతర్ 
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మలుండును గందమూల ఫల బీజ పుషప పర్ణ తృణ తోయాహార్ుండున ై 
కాయకర్శనంబెైన తపం బాచర ంచుచు శ్రతోషణ  వరి్ వాతంబులు 
క్షుతిపపాసలుుఁ బిియాప్రియంబులు సుఖ్దుఃఖ్ంబులు నను 
దిందింబుల సమదర్శనుండెై జయించి తపో విద్ాాయమ 
నియమంబులం జేసర పకికష్ాయుండెై బహి్ెంబునందు నిజాతె 
ననుసంధ్వంచి విజితేంద్వయి పాిణ చితుత ండెై సాథ ణువుం బో ల  ద్వవావరి్ 
శతంబు దపంబు చేసర భగవంతుం డయిన వాసుద్ేవుని యందుుఁ బిీతి 
వహించుచు ననాం బెఱుంగక వర తంచుచుుఁ దనుి సిపిమందు 
‘మమే్దం శిర్శిునిమితి’ యను పతిీతియందుం బో ల  వాతిర కుత నిుఁగా 
వాాపకునిుఁగా నంతఃకర్ణవృతితసాక్ినింగా న ఱింగ . 

4-835-సీస పదాము 
సాక్ాతకృతుండును సరేిశిర్ుండును; 
 భగవంతుుఁడును గృపాపర్ుుఁడు న ైన 
హ్ర  యను లోక ైక గుర్ునిచే నుకతమ్మై; 
 సర్ితోముఖ్మును సిపకిాశి 
తము నగు మహిత శుదధజాఞ నద్ీపప;ి 
 భాతతిచేుఁ బర్బహి్ెమందు 
దనుిను, దనయందుుఁ దగుఁ బర్బహి్ెంబు; 
 న నయుఁ గనొ్ నుచు దగేధంధనాగ ి 

4-835.1-తటేగతీి 
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భంగ  నీషణములుఁ; బెడుఁబాసర భూర   
వాసన సాగర్ సంసృతి వలనుఁ జాల 
నుపర్తుం డయిెా; నా మహితోనితుండు 
నవని నాయక! విను మపుప డతని భార్ా 

4-836-కంద పదాము 
పతిద్ెైవత శ్రల సమం 
చిత వేణీ భూత చికుర్ చీరాంబర్ సు 
వతి చరాా క్ామాంగ  వి 
గతద్యష విదర్ారాజ కనాక యచటన్.  

4-837-తేటగతీి 

కమలలోచన నిఖిలభోగములుఁ ద్ొఱుఁగ  
మలయ కేతనుుఁ బర్మ ధర్ెజుఞ ుఁ జేర  
నిర్ుపమ్మైక పతివతిా నియమ మొపప 
సాధ్వియిెై భకితుఁ బర చర్ా సలుపు చుండె.  

4-838-కంద పదాము 
విమలమతి నిజేశు సమీ 
పమునన్ సతి ధూమర్హిత పవమానసఖ్ా 
గమీున వ లుుఁగ్ందు కీల వి 
ధమునుఁ బకిాశించు చుండెుఁ దదాయు వేడకన్.  

4-839-కంద పదాము 
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సతి దన పాిణేశిర్ుుఁ డుప 
ర్తుుఁ డగుట మనంబులో నర్యకయెి పూర్ి 
సరథతి నుపచార్కియీ లం 
చితమతిుఁ గావింపుఁ దలుఁచి చిర్తర్ భకితన్.  

4-840-కంద పదాము 
అనుపమ సుసరథర్ నియమా 
సనుుఁ డగు నిజనాథు డాయుఁ జని పూర్ిగతిన్ 
వినమిత యిెై సతి తతపద 
వనజము లర ుంచు నపుడు వర్ుపాదములన్.  

4-841-కంద పదాము 
విను మూషెత లేకునిను 
గని యూథభషిట హ్ర ణి క వైడి సతి న  
మెనమున బెగడుచు ద్ీనత 
ననయంబును బంధుర్హిత యిె ైశ్లకించెన్.  

4-842-చంపకమాల 

అనయము నిట ి  శ్లకవిపులాశీు పయఃకణ సరకత మానిత 
సతనయుగయిెై వియోగపర  తాపమునన్ హ్ృదయంబు గంద శ్ల 
భనలల్లతాధరోషఠ  నవపదెము శ్లషరల సుసిర్ంబుగా 
వనజదళాక్ి యేిడెు ననివార్ణుఁ దద్విప్రనాంతర్ంబునన్.  

4-843-ఉతపలమాల 
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" హా! నర్నాథ! హా! సుమహితాతెక! హా! గుణశ్ాల్ల! యింక నం 
భోనిధ్వ మే్ఖ్లాకల్లత భూమి యధ్ార ెక రాజ చోర్ పీ్ 
డా నిర్తిం గృశింప నకటా! తగునయా యుప్ేక్షచేయ; శ్ల 
భానయశ్ాల్ల! నీవు పర పాలన చేయుదు, ల ముె భూవరా!" 

4-844-చంపకమాల 

అని విలప్రంచుచున్ సర్సరజాక్ి నిజేశు పద్ార్విందముల్ 
దన నిటలంబు సో ుఁకుఁ బర తాపమునంబడి బిట ట  చాల రో 
దన మొనర ంచుచుం దగ ల్ల ద్ార్ువులం జితిుఁబేర ు యందులోుఁ 
బెనుపగు తతకళేబర్ముుఁ బెటిట  శిఖిం దర కొల్లప యిముెలన్.  

4-24-పూర్ి సఖ్ుని ఉవాచ 

4-845-కంద పదాము 
తా ననుగమనము చేయం 
బూనుటయును నంతలోనుఁ బూర్ిసఖ్ుుఁడు వి 
జాఞ నసిర్ూపుుఁ డమలుుఁడు 
న ైన ధరాద్వవిజుుఁ డొకక డబలం గనుచున్.  

4-846-కంద పదాము 
చనుద్ెంచి యతతలోదర  
సునయోకుత ల ననునయించుచుం దగ ననియిెన్ 
" వనితా! నీవ వితె? వ  
విని ద్ాన? వితం డెవండు? వగచెద వేలా?" 
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4-847-కంద పదాము 
అని యడిగ  వ ండియును ని 
టినియిెను " నీ సృషరట  పూర్ిమందును నీ వ  
వినితోడి సఖ్ా సౌఖ్ాము 
లనవర్తము ననుభవించి తటిట  సఖ్ుండన్.  

4-848-కంద పదాము 
నన ి ఱుగు ద్ేని మనమున 
నన ి ఱుుఁగక యుని న ైన నళినదళాక్మ!  
ననుిుఁ బురాతన సఖ్ుుఁగా 
న నింగలద్ాన; వ ైన న ఱుుఁగవ  చెపుమా?  

4-849-వచనము 
కావున, నీవును నేనునుం బూర్ింబునందు మానసనివాసులమ్మైన 
హ్ంసలమ్మై యుండి గృహ్ంబుుఁ బాసర సహ్సవితసర్ంబులు సఖ్ులమ్మై 
వర తంచు నంత నీవు ననుిం బాసర భరమభోగ ర్తుండవ ై పదంబు 
నిచుగ ంచుచు మహమమండలంబు గలయం గుీమెర్ు నపుప డొకక 
కామినీ నిర ెతంబుం బంచారామంబు నవద్ాిర్సమే్తంబు 
నేకపాలకంబుుఁ ద్వకిోషఠ ంబు షట కలంబుుఁ బంచవిపణంబుుఁ 
బంచపకిృతియు సీత రనాయకంబు న ైన యొకక పుర్ంబు ప డగంటివి; అద్వ 
యిెటిట  దనినం బంచారామంబులనం బంచేంద్వయిార్థంబులు; 
నవద్ాిర్ంబులన నాసరకాద్వ ద్ాిర్ంబు; లేకపాలకంబనం 
బాిణపాలనంబు; తిికోషఠ ంబులనం ద్ేజఞ భినింబులు; షట కలంబులన 
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నింద్వయి సంగహీ్ంబు; విపణంబులనుఁ గరేెంద్వయింబులు; పంచపకిృతి 
యనం బంచ భూతంబులు; బకిృతి యను కామిని యన బుద్వధ ; ఇటిట  
పుర్ంబునం బవిిషుట ండెైన పుర్ుషుం డంగనా పర్తంతుిుఁడు నజుఞ ండు 
న ైన నీవ యపుపర్ంబునం గామినీ సంసపృషుట ండవ ై ర్మియించుచుుఁ 
దతసంగమంబున నషటసెృతివ ై వ ైదరీా జనసంభావిత సుఖ్ాభాసంబులగు 
దుఃఖ్ంబులచే నిటిట  పాప్రషఠ ంబెైన దశం బొ ంద్వతివి; కావున. 

4-850-సీస పదాము 
నీవు వ ైదర ావి గావు; వీర్ుుఁ డితండు; 
 వివర ంపుఁగాుఁ గాుఁడు విభుుఁడు నీకు;  
నొగ  మునుి పుర్మున నుపర్ుదుధ ుఁ జేసరన; 
 యా పుర్ంజన పతి వర్యుఁ గావు;  
మఱియు నీ వనా సీమంతిని యనియును; 
 జర ుంపుఁగా బూర్ి జనెమందుుఁ 
బుర్ుషుం డవనియును బుద్వధ ుఁ దలంచుట; 
 యర్యంగ నీ యుభయము నసతా;  

4-850.1-తటేగతీి 

మింతయును మామకీనమ్మై యెిసుఁగు మాయుఁ 
జేసర కల్లపత మయిెాుఁ; జర ుంప మనము 
పూర్ిమున హ్ంసలమ యని పూని యెిఱుుఁగుఁ 
బల్లకితిుఁ దె్ల్లయు మనల ర్ూపంబుుఁ జూడు.  
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4-851-వచనము 
ఏనే నీవు గాని యనుాండవు గావు; నీవే నేుఁ గాని యనుాండంగా; నిటిని 
యిెఱుంగుము; విద్ాింసులు మన యిదాఱ యందు నంతర్ంబు 
నీక్ింపర్ు; పుర్ుషుండు దనొికకనిన  యాదర్శ చక్షువులందు 
భినిర్ూపునింగాుఁ దలంచు చందంబున మన యిదాఱికిని భేదంబు 
గల్లగ న యటి తోుఁచు; నని యివిిధంబున నతం డతనిచేత నీవు 
పూర్ింబున మద్ీయసఖ్ుండవ ైన హ్ంస” వని తెలుపంబడి సిసుథ ండెై 
తద్వియోగ నషటంబెైన జాఞ నంబు గమీెఱం బొ ంద్ె” అని చెప్రప నార్దుండు 
పాిచీనబర ిం జూచి యిా యధ్ాాతెతతత వంబు రాజకథామిషంబున నీకు 
న ఱింగ ంచితి;" అనిన. 

4-852-కంద పదాము 
విని భూమీశుుఁడు నార్ద 
ముని కను "భవద్ీయవచనములు సూర్ులు ద 
కకను గర్ె మోహితులమ్మై 
వనర డు నే మ్మట ట  దె్ల్లయువార్ము చెపుమా." 

4-853-వచనము 
అనిన యోగీందుిండు రాజేందుిన కిటినియిె “నరేంద!ి యిేమి కతంబున 
నాతె చేత యిేక ద్వి చతుష్ాపదంబును బహ్ుపాదంబును నపాదంబు 
నగుచుుఁ బుర్ంజను ద్ేహ్ంబు పకిటం బొ నర్ుు; నా కతంబున 
బుర్ంజనుండు పుర్ుషుం డయిెా; అటిట  పుర్ుషునకు నామ కియీా 
గుణంబుల విజాఞ తుండు గాకుండుటం జేసర యవిజాఞ త శబాంబునం 
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జ పపంబడు; సఖ్ుం డమశిర్ుండు; పుర్ుషుండు సాకలాంబునం జేసర 
ద్ేహ్పర గహీ్ంబు చేయ నిశుయించు నపుపడు నవద్ాిర్ కల్లతంబును 
ద్విహ్సత  చర్ణ యుకతంబును నయిన పుర్ం బేద్వ గల, దద్వ ల సస యని 
తలుఁచి యపుపర్ం బను ద్ేహ్ంబునందుుఁ బుర్ుషుం డింద్వ ియంబులం 
జేసర యేి బుద్వధ  నధ్వషరఠ ంచి విషయంబుల ననుభవించు; నహ్ంకార్ 
మమకార్ంబులకు నే బుద్వధతతత వంబు గార్ణం బగు; నటిట  బుద్వధ 
పమిద్యతతమ యనంబడె; ద్ానికి సఖ్ులు జాఞ నకర్ెకార్ణంబుల ైన  
యింద్వయిగుణంబులు; సఖీజనంబులు దద్ీయ వృతుత లు; 
పంచముఖ్ఞర్గం బనం బంచవృతిత  యైెిన పాిణంబు; ఏకాదశ 
మహాభట లన బృహ్దబలుండు నుభయేింద్వయి నాయకుండున ైన 
మనంబు; నవద్ాిర్ సమే్తంబెైన యపుపర్ంబు చుటిటవచిున 
పాంచాలద్ేశంబు లనం బంచవిషయంబులు; నవద్ాిర్ంబు లన నక్ి 
నాసరకా కర్ణ ముఖ్ గుద శిశింబులు; అందు నక్ినాసాసాంబు ల ైదునుం 
బాిగాా వర్ పుర్సకృ తంబులు; దక్ిణోతతర్ కర్ణంబులు 
దక్ిణోతతర్ద్ాిర్ంబులు; గుద శిశింబులు పశిుమద్ాిర్ంబులు; అందు 
నేకసథల నిర ెతంబుల ైన ఖ్ద్య ాతా విర్ుెఖ్ులు నేతంిబులు; విభాిజితం 
బన ర్ూపంబు; దుామంతు డనం జక్షుర ంద్వయింబు; నళినీ నాళిను లన 
నాసరకా ద్ాిర్ంబులు; సౌర్భం బన గంధంబు: అవధూత యన 
ఘాణేంద్వయింబు; ముఖ్ా యన నాసాంబు; విపణం బన వాకుక; ర్సజుఞ ం 
డన ర్సంబు; ఆపణం బన వావహార్ంబు; బాహ్ూదనం బన 
వివిధ్ానింబు; ప్రతృహ్ు వన దక్ిణకర్ణంబు; ద్ేవహ్ూ వన 
నుతతర్కర్ణంబు; చండవేగుం డనం గాలోపలక్షకం బెైన సంవతసర్ంబు; 
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గంధర్ుి లన ద్వవంబులు; గంధరీి జనంబు లన రాతుిలు; పరీవర్తనం 
బన నాయుర్ిర్ణంబు; గాలకనాక యన జర్; యవనేశిర్ుం డన 
మృతుావు; అతని సైెనికులన నాధ్వవాాదులు; పజిాిర్ుం డనం 
బాిణిహింస యందు శ్రఘీవొేగంబు గల్లగ  శ్రతోషణ  భేదంబులం ద్వివిధం బెైన 
జిర్ంబు; దక్ిణ పాంచాలం బనం బితృలోక పాిపకంబును బవిృతిత  
ర్ూపకంబు న ైన శ్ాసత రంబు; ఉతతర్ పాంచాలం బన ద్ేవలోక పాిపకంబు 
నివృతిత  సంజిఞకంబు నయిన శ్ాసత రంబు; శీుతధర్ుం డన శ్లీతంిబు; ఆసురీ 
నామకం బనం బశ్ాుద్ాా వర్ంబెైన మే్ఢంిబు; గాీమకం బన సుర్త 
సుఖ్ంబు; దుర్ెదుం డన గుహేాంద్వయింబు; నిర్ృతి నామకం బెైన 
పశిుమద్ాిర్ం బన గుదంబు; వ ైశసం బన నర్కంబు; లుబాకుం డనం 
బాయువు; నంధు లన హ్సత  పాదంబులు; అంతఃపుర్ం బన 
హ్ృదయంబు; విషూచి యన మనంబు;” అని వ ండియు నిటినియిె. 

4-854-సీస పదాము 
అనఘాతె! వినుము జాయాతెజులను గుణా; 
 కతం బగు మఱి బుద్వధతతత వ మర థ 
వ లయ నేయిే గతి వికృతి చేయం బడు; 
 నేయిే తెఱంగుల నింద్వయిములు 
వికృతిని బొ ందు నా విధమునుఁ దదు్ ణా; 
 నిితుుఁడును వర్ుసుఁ దదిృతుత లకును 
ఘనుుఁడు నుపదషిటయును దగు నాతెయుుఁ; 
 దదిృతుత లను బలాతాకర్మునను 
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4-854.1-తటేగతీి 

ననుకర ంపంగ నర థుఁ జేయంగుఁ బడుట 
ననవర్త మాతెమహిషరని ననుసర ంచు 
టయు న ఱుుఁగుఁ జ ప్రప యిట ట  లనియిెను మఱియు 
జనవరేణుానితో యోగ సతతముండు.  

4-855-వచనము 
“మఱియు నర్దం బన ద్ేహ్ంబు; దుర్ంగంబు లన నింద్వయింబులు; 
ఈష్ాదియం బన సంవతసర్ంబునుం దతకృత వయసుసను; 
చకదీియం బనం బుణాపాప కర్ెదియంబు; వేణుతయిం బన 
గుణతయింబు; పంచబంధనం బనం బంచపాిణంబులు; ర్శిె యన 
మనంబు; సార్థవ యన బుద్వధ ; ర్థవకోపవేశసాథ నం బన హ్ృదయంబు; 
కూబర్ంబు లన శ్లకమోహ్ంబులు; పంచపహి్ర్ణంబు లనం బంచేంద్వ ి
యార్థపకి్ేపంబు; పంచవికమీం బనం గరేెంద్వయింబులు; 
సపతవర్ూధంబు లన ధ్ాతువులు; హ  మోపసకర్ం బన ర్జఞగుణంబు; 
అక్షయతూణీర్ం బన ననంతవాసనాహ్ంకారోపాధ్వ; ఏకాదశ చమూపతి 
యన నేకాదశ్ేంద్వయింబెైన మనంబు; ఆసురీవృతిత  యనం 
బాహ్ావికమీంబు; పంచేంద్వయింబులచేత మృగయా వినోదంబు 
చందంబున హింసాదులం జేసర విషయంబు లనుభవించుటయ 
మృగయాచర్ణంబు; ఈ విధంబున నుండ జీవుండు ద్ేహ్ంబున సిపి 
సుషుప్రత  జాగదీవసథల యందు నాధ్ాాతిె కాధ్వద్ెైవి కాధ్వభరతికంబుల ైన 
బహ్ువిధ దుఃఖ్ంబులం జేసర కిేశంబు లననుభవించుచు 
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నజాఞ నావృతుండయి వరి్శతంబు నిర్ు్ ణుం డయుాను బాిణేంద్వయి 
మనోధర్ెంబులం దనయందు నధావసరంచి కామలవంబుల ధ్ాానంబు 
చేయుచు నహ్ంకార్ మమకార్ సహితంబుగాుఁ గరాెచర్ణంబు 
చేయుచుండు. 

4-856-కంద పదాము 
పుర్ుషుుఁడు నిజపకిాశతుఁ 
బర్గ యు నలఘుుఁడుుఁ బర్ుండు భగవంతుండున్ 
గుర్ుుఁడును నగు నయాాతెను 
బర్ువడి న ఱుుఁగంగ లేక పకిృతి గుణములన్.  

4-857-కంద పదాము 
విను మ్మపుడు దగులు నపుపడ 
యొనర్ంగ గుణాభిమానియును గర్ెవశుం 
డనుఁ దగు నా పుర్ుషుుఁడు ద్ా 
ఘనమగు తెైరగుణాకర్ె కల్లతుం డగుచున్.  

4-858-సీస పదాము 
ధృతి నొపుపచుని సాతిిక కర్ెమునను బి; 
 కాశ భూయిషఠ  లోకముల భూర  
రాజస పకిట కర్ెమున దుఃఖ్ఞదర్క; 
 లోలకియీా యాస లోకములను 
గ కైొని తామస కర్ెంబునను దమ; 
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 శ్లశక మోహ్ో తకట లోకములను 
బొ ందుచుుఁ బుం సీత ర నపుంసక మూర్ుత ల; 
 ద్ేవ తిర్ాఙ్ెర్తయ భావములను 

4-858.1-తటేగతీి 

గలుగుుఁ గరాెనుగుణములు గాుఁగ జగతిుఁ 
బుటిట  చచుుచుుఁ గమీెఱుఁ బుట ట  చిట ి  
ద్వవిర  కామాశయుం డెైన ద్ేహి యెిపుా  
నుని తానత పదముల నొందుచుండు.  

4-859-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె. 

4-860-మతేతభ వికీీడతిము 
ఎనయన్ క్షుతపర ప్ీడుఁ గుంద్వ శునకం బింటింటికిం బో వుఁ బూ 
నినుఁ దద్ెైావిక మ్మైన దండహ్తిుఁ గానీ, కాక చౌరాాని మ్మై 
నను గానీ తగుఁ బొ ందు చందమున న నిన్ ద్ెైవయోగంబు ప్ెం 
పున నీ జీవుుఁడు ద్ాుఁ బిియాప్రియములం బొ ందుం ద్వలిోకంబులన్.  

4-861-చంపకమాల 

గ్నకొని యిటిట  దుఃఖ్ములకుం బతిికార్ము మానవేంద!ి క 
ల్్లన విను తత్రతికియీ యకించనవృతిత  జనుండు మసతకం 
బున నిడుమోపు మూుఁపునను బూనినుఁ దదార్దుఃఖ్ మాతెుఁ బా 
యని గతి జీవుుఁడుం ద్వవిిధమ్మై తగు దుఃఖ్ముుఁ బాయుఁ డెనిడున్.  
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4-862-కంద పదాము 
ఘన దుఃఖ్ హేతు కర్ెం 
బును దత్రతికార్ కర్ెమును నివి మాయా 
జననము లగుటను బుర్ుషుుఁడు 
గనుుఁ గలలోుఁ ద్య ుఁచి నటిట కల చందమునన్.  

4-863-వచనము 
సవాసనోచేేదకంబు గా" దని వ ండియు నిటినియిె. 

4-864-సీస పదాము 
నర్నాథ! వినుము సిపింబు చందంబున; 
 నజాఞ న విలసరతం బగుటుఁ జేసర 
తివిర  మిథాాభూత ద్ేహాద్వకమునకు; 
 నర్య నివర్తనాయాస మే్టి 
కని యంటివేనియు నర్థంబు లేకుని; 
 నర థ సో పాధ్వకం బెైన మనము 
వాంఛతో సిపిము వర తంపుఁ బుర్ుషునిుఁ; 
 బూని జాగదీ్యాధచే నుపాధ్వ 

4-864.1-తటేగతీి 

చెడక సాిప్రిక సంసృతి విడువనట ి  
తతతవ విజాఞ నమున నవిద్ాా నివృతిత  
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ద్ార్ ద్ేహాద్వక నివృతిత  దగులకునిుఁ 
ద్వవుట సంసృతి ద్ా నివర తంప కుండు.  

4-865-చంపకమాల 

ఘన పుర్ుష్ార్థభూత మనుఁగాుఁ దగు నాతెకు నే నిమితతమ్మై 
యొనర్ ననర్థహేతు వన నూలగకను సంసృతి సంభవించు న 
టినయముుఁ దనిిమితత  పర హార్క మర థ జగదు్ ర్ుండు నాుఁ 
దనర న వాసుద్ేవ పద తామర్ససుుటభకిత యార్యన్.  

4-866-కంద పదాము 
పూనిన తదాకిత సమీ 
చీనగతిం ద్ెల్లయ ననఘ; చిర్ వ ైరాగా 
జాఞ న జనక మగు భకిత ని 
ధ్ానము గోవింద వర్కథాశయీమ యగున్.  

4-867-వచనము 
కావున నద్వ తతకథాకర్ణన గాన నిర్తుండు, విశ్ాిస సంయుకుత ండు న ైన 
వానికి సంభవించు మఱియును. 

4-868-కంద పదాము 
ధర్ సాధులు విమలాంతః 
కర్ణులు భగవదు్ ణానుకథనశవీణ 
సుుర తసాింతులు ననఘులు 
వర్ధ్వషణులు న ైన భాగవత జనుల సభన్.  
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4-869-కంద పదాము 
సర్సో ద్ార్ మహాతె ము 
ఖ్ర తము లగు మధువిరోధ్వ కమనీయ గుణో 
తకర్ సుర్ుచిర్ చర తామృత 
పర పూర త వాహినులను బర్మప్ీితిన్.  

4-870-కంద పదాము 
మన మలర్ుఁగ శ్లీతాింజలు 
లను బానము చేయు పుణుాలకు క్షుతత ృష్ాణ  
ఘన భయ శ్లక విమోహ్ము 
లనయంబును సో ుఁకకుండ నవనీనాథా!  

4-871-వచనము 
కావున నిటిట  భాగవత సహ్వాసంబు లేక తనంతన భగవద్ాాగవత 
గుణాభి వర్ణన కథానుచింత నాదులయందుం బవిర తంచిన నాలసాాద్వ 
ద్యషంబు లగంద్వ యిా జీవలోకంబు సహ్జక్షుధ్ాద్వకంబున నుపదుితం బెై 
సరేిశిర్కథామృత వాహిని యందు ర్తింజేయదు; ఇద్వ నిశిుతం” బని 
మఱియు నిటినియిె. 

4-872-సీస పదాము 
" పదె సంభవుుఁడును భవుుఁడును మనుకుల; 
 సమితి దక్ాద్వ పజిాపతులును 
న ైషరటకుల ైన సనకముఖ్ా మునులుుఁ బు; 
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 లసుత యండు భృగువుుఁ బులహ్ుుఁడుుఁ గతీువు 
నతిి మరీచియు నంగ ర్సుండు న; 
 ర్ుంధతీవిభుుఁడును ర్ూఢి మ్మఱయ 
బహ్ు పుణుాలే కడపల గాుఁగ గల బహి్ె 
 వాదుల నందఱు వాకుకలకును 

4-872.1-తటేగతీి 

న నయ నీశిర్ుల ై యుండియును సమగీ 
మతిుఁ దపో  యోగ విద్ాా సమాధ్వ వర్ వి 
చార్ుల ై యుండియును సర్ిసాక్ి యైెిన 
యిాశిర్ుని వ దకియుుఁ గాన ర దధచర త!  

4-873-వచనము 
అద్వ యిెటింటేని. 

4-874-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘనవిసాత ర్ మపార్ మదియ మనంగా నొపుప వేదంబు ద్ా 
మనువర తంచుచు మంతయిుకిత వివిధంబెై నటిట  దే్వాఖ్ా శ్ల 
భనసామర్థయముచేత నింద ిముఖ్ ర్ూపం బిషటద్ెైవంబుగాుఁ 
గని వేడకన్ భజియించు వార్లు గనంగా నేర్ుత రే యిాశిర్ున్.  

4-875-కంద పదాము 
విను మాతె భావితుం డన 
న నసరన భగవంతుుఁ డెపుప డెవినిుఁ గర్ుణం 



965 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

దనర్ుచు ననుగహీించును 
మనుజేశిర్! యపుడ వాుఁడు మహితాతెకుుఁడెై.  

4-876-కంద పదాము 
ధ్ీర్త నీ లోకవావ 
హార్ంబును వ ైద్వకంబు ననుఁదగు కరాె 
చార్ములందు వినిషరఠ త 
మ్మై ర్ూఢిుఁ దనర్ుు బుద్వధ నర థన్ విడుచున్.  

4-877-సీస పదాము 
కావున రాజేంద!ి నీవును బర్మార్థ; 
 ర్ూపంబు లగుచుుఁ బరిోచమాన 
ములును గర్ణప్రియంబులును ససపృషట ; 
 వసుత వులును న ైన యిా వివిధ కర్ె 
ములయందుుఁ బుర్ుష్ార్థబుద్వధ  గావింపకు; 
 మతి ఘన సాింతు ల ై నటిటవార్ు 
పర్ుఁగు జనార్థన పతిిపాదకంబెైన; 
 శీుతిుఁ గర్ె పర్ మని చూపుచుండు 

4-877.1-తటేగతీి 

వార్ు వేదజుఞ  లనుఁ దగువార్ు గార్ు 
ర్ూఢి మఱి వార్ు నితాసిర్ూపభూత 
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మ్మైన యిా యాతెతతతవంబు నలర్ు వేద 
కల్లత తాతపర్ా మని యాతెుఁ ద్ెల్లయ లేర్ు 

4-878-వచనము 
కావునం; బాిగగంీబు ల ైన దర్ాలచేత సకల క్ితిమండలాసతర్ణంబు 
గావించి యహ్ంకార్ యుకుత ండవు నవినీతుండవు న ై ప్ెకుక పశువులుఁ 
జంపనే కాని కర్ెసిర్ూపంబును విద్ాాసిర్ూపంబును న ఱుంగవు; ఆ 
కర్ె విద్ాా సిర్ూపంబు ల టిట  వనిన సరేిశిర్ పర తోషకం బేద్వ యద్వయ 
కర్ెంబు; ఆ సరేిశిర్ుని యందు నేమిట మతి సంభవించు నద్వయ 
విదా; అతండే ద్ేహ్ులకు నాతెయు నీశిర్ుండు నగుచుండుుఁ గావునుఁ 
బుర్ుషులకు క్ేమకర్ంబయిన యాశయీంబు దతాపద మూలంబ; 
అతండు ప్రియతముండును సేవామానుం డును నగుచుండ నణుమాతంి 
బయిన దుఃఖ్ంబు లేదు; అటిట  యా భగవతసవర్ూపం బెవిం డెఱుంగు 
వాుఁడు విద్ాింసుండును గుర్ుండును హ్ర యు” నని చెప్రప వ ండియు 
నిటినియిె. 

4-879-కంద పదాము 
" అవనీశ! యిా విధంబున 
భవద్ీయపశిిమిట ి  పర హ్ృత మయిెాం;  
దవిల్ల యిుఁక నొకక గోపాము 
వివర ంచెదుఁ జితతగ ంపు విమలచర తాి!  

4-880-సీస పదాము 
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లల్ల సుమనో వాటికల యందు నలప ప;ి 
 సూన మర్ంద గంధ్ాను మోద 
సంచార యును మృగీసహితముుఁ దనిివే; 
 శిత చితతమును మధువతి నినాద 
మే్దుర్ శవీణానుమోద్వతమును బురో; 
 భాగ చర్నిిజ పాిణహార  
ద్ీప్రత వృక గణాధ్వషరఠ తమును లుబధ ; 
 కకూీర్ ఘన సాయకపభిిని 

4-880.1-తటేగతీి 

పృషటభాగంబున ై తగ న దను మృతుా 
భీతి వాటిలి నొండు దప్రపంప వ ర్వు 
గాన కడవిుఁ జర ంచు మృగంబు పగ ద్వ 
భూవరోతతమ! వినవయా! పుర్ుషుుఁ డెపుడు.  

4-881-వచనము 
అంగనా నివాసంబుల యందు క్షుదతిమంబగు కామాకర్ె 
పర పాకజనితంబెైన జిహ్ో ిపసాథ ద్వ కామజనిత సుఖ్లేశంబుల 
ననేిషరంచుచుుఁ, గామినీ యుకుత ండును, దనిివేశిత మానసుండును 
నతి మనో హ్ర్ వనితాజనాలాప శవీణతతపర్ చితుత ండును, 
బతిాక్షంబున, నాయుర్ిర్ణ కార్ణాహ్ో రాతాిద్వ 
కాలవిశ్ేషగణనాపర్ుండును గాక పరోక్షంబునం గృతాంత శర్నిర ాని 
గాతుిండును నగుచు నీ జీవుండు విహ్ర ంచుచుండు; గావున నీవు నీ 
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జీవుని మృగచేషరటతునిుఁగా విచార ంచి శ్లీతాిదు లందుని శబాా దులం బో ల  
బాహ్ా వృతుత లగు శ్ౌీతసాెరాత ద్వ ర్ూపకర్ెంబులను హ్ృదయంబు నందు 
నియమించుచు నసజానయూథ వారాత సహితం బెైన గృహాశమీంబు 
విడువుము; సకల జీవాశయీుండెైన యిాశిర్ుని భజియింపుము; ఇట ి  
సర్ితో విర్కుత ండవు గ”మెని నార్దుండు పల్లకినం బాిచీనబర ి 
యిటినియిె. 

4-882-కంద పదాము 
" మునివర్! భగవంతుండవు 
ననుపమ విజాఞ ననిధ్వవి ననుఁదగు నీ చే 
తను వివర ంపంగాుఁ దగ  
యెినసరన యిా యాతెతతతవ మిట  నాచేతన్.  

4-883-వచనము 
శీుతంబును విచార తంబును నయిెా; గర్ెనిషుట  లగు నుపాధ్ాాయు 
ల ైనవార్ ల్మ యాతెతతతవంబు న ఱుంగర్ు; ఎఱింగ రేని నుపద్ేశింపర్ు; 
కావునుఁ దతకృతంబెైన మహాసంశయంబు నీ చేత నివృతతం బయిెా;” అని 
వ ండియు నిటినియిె. 

4-884-సీస పదాము 
అనఘాతె! యిేమిటి యందు నీ యింద్వయి; 
 వృతుత లు దగుఁ బవిర తంపకుండు 
టను జేసర ఋషు ల ైన ఘనముగ మోహింతు; 
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 ర్టిట  యర్థము నందు నాతె సంశ 
యము గలు్ చునిద్వ; యద్వ యిెటిట  దనినను; 
 బుర్ుషుుఁ డేయిే ద్ేహ్మునను జేసర 
కర్ెముల్ చేసర తతాకయంబు నీ లోక; 
 మందునే విడిచి తా ననాద్ేహ్ 

4-884.1-తటేగతీి 

మర థతో ఘటియించి లోకాంతర్మును 
బొ ంద్వ తతకర్ెఫలమును బొ ందు ననుచుుఁ  
బకిటముగ వేదవేతతలు పలుకు చుందు 
ర్ని నద్వ యిెట ి  విన నుపపని మగును?  

4-885-వచనము 
అద్వయునుం గాక యాచర తంబెైన కర్ెంబు తత్క్షణంబ వినషటం 
బగుటంజేసర జీవుండు ద్ేహాంతర్ంబున లోకాంతర్గామి యిెైన ఫలం బెట ి  
సంభవించును;” అనిన పాిచీనబర ికి నార్దుం డిటినియిె “నరేంద్ాి! 
సిపాివసథ యందు ల్లంగశరీరాధ్వష్ాట త యిెైన జీవుండు 
జాగదీ్ేాహాభిమానంబు విడచి తాదృశంబ కాని యతాదృశంబ కాని యైెిన 
శరీరాంతర్ంబు నొంద్వ మనంబునందు సంసాకర్ ర్ూపంబున 
నాహితంబెైన కర్ెంబు ననుభవించు చందంబునం బుర్ుషుండే ల్లంగ 
శరీర్ంబునం జేసర కర్ెంబు నాచర ంచు నా ల్లంగశరీర్ంబున 
లోకాంతర్ంబున ద్ేహ్విభేదంబు నొందక తతులం బనుభవించును; 
అద్వయునుం గాక ద్ాన పతిిగహీాదుల యందు సూథ లద్ేహ్ంబునకుం 
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గర్తృతింబు గల దంటివేని నహ్ంకార్ మమకార్ యుకతండయిన 
పుర్ుషుండు మనంబునం జేసర యేియిే ద్ేహ్ంబు పర గహీించు, నాయా 
ద్ేహ్ంబున సరదధంబెైన కర్ెం బా జీవుం డనుభవించు; అట ి  గాకునిుఁ 
గర్ెంబు పునర్ుదావ కార్ణం బగుట యుపపనింబు గాకుండుుఁ; 
గావున మనఃపధి్ానం బెైన ల్లంగశరీర్ంబునకే కర్తృతిం బుపపనిం బగు” 
నని వ ండియు నిటినియిె. 

4-886-కంద పదాము 
క్ితి నుభయిేంద్వయి కర్ె 
సరథతు లనుభవ మందుఁబడిన చితతము పగ ద్వన్ 
ధృతిుఁ జితతవృతుత లను ల 
క్ిత మగుుఁ దతూపర్ి దే్హ్కృత కర్ెంబుల్.  

4-887-వచనము 
అద్వ యిెటినిన నీ ద్ేహ్ంబునం జేసర యేి ర్ూపంబు నే పికార్ంబున న పుప 
డెచుట నగు; నద్వ యననుభూతంబును నదృషటంబును నశీుతంబునున ై 
యుండు; నటిటద్వ యొకానొక కాలంబున వాసనాశయీుం డయిన 
పుర్ుషునకుుఁ దదనుభవాద్వ యుకతంబగు పూర్ిద్ేహ్ంబున 
ననుభూతంబును దృషటంబును శీుతంబును నని విశిసరంపుము; ఈ 
మనంబు నననుభూతార్థంబు గోచర ంపుఁజాలదు; ఈ మనంబె 
పుర్ుషులకు శుభాశుభ నిమితతంబు ల ైన పూరాిపర్ద్ేహ్ంబులం 
బకిాశింపంజేయుచుండు; ఈ మనంబునందు నదృషటంబు నశీుతంబున ైన 
యర్థంబు సాిపాిద్వకమందుం ద్య ుఁచు నంటివేని నద్వ ద్ేశకాలకియీా 
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శయీంబని తలంపందగు; ఈ సమసత  విషయంబులుుఁ గీమానురోధంబున 
మనంబునంజేసర భోగాంబులగు” నని మఱియు నిటినియిె. 

4-888-చంపకమాల 

సుమహిత శుదధ సతతవగుణ శ్లభితమున్ సర్సీర్ుహ్ో ద రో 
తతమ గుణచింతనాపర్ము ధనాము న ైన మనంబునందు భూ 
ర్మణ! సుధ్ాంశునందు నుపరాగమునన్ ద్వవిుఁ ద్యచు రాహ్ు చం 
దమునను గోచర్ంబగు నుద్ార్త నీ యఖిలపపించమున్." 

4-889-వచనము 
అని వ ండియు నిటినియిె "ల్లంగద్ేహ్మునకుుఁ గర్తృతి భోకతృతింబులు 
సూథ లద్ేహ్ద్ాిర్కంబు లగుటంజేసర సూథ లద్ేహ్ వినాశంబు గలుగం 
జీవునకుుఁ గర్తృతి భోకతృతింబులు లేకుండుటంజేసర ముకితగలుగు 
నంటివేని నీ సూథ లద్ేహ్ సంబంధంబు జీవుని యందు బుద్వధమనో 
మోక్ార్థగుణవూాహ్ర్ూపాద్వ ల్లంగ శరీర్ భంగ పర్ాంతంబు గలుగు 
చుండును; సుషుప్రత  మూరాేదుల యందు నిషటవియోగాద్వ దుఃఖ్ 
మందు నహ్ంకార్ంబు గల్లగ  యుండు; నద్వ యింద్వయిోపహ్తింజేసర 
యమావాసా యందల్ల చందుిండునుం బో ల ుఁ దర్ుణ పుర్ుషునకు 
గర్ాబాలాావసథల యందు నింద్వయి పౌషకలాంబు లేకుండుటంజేసర 
యిేకాదశ్ేంద్వయి సుుర్ణ సమర్థంబెైన యహ్ంకార్ంబు గరాాదులకుుఁ 
బకిాశింపని చందంబునం ద్య ుఁపకుండుుఁ గావున సూథ లద్ేహ్ విచేేదకంబు 
లేకుండుటంజేసర వసుత భూతార్థంబు లేకుని నీ సంసార్ంబు 
విషయంబులయం ద్ాసకుత ండగు జీవునకు సాిప్రికానరాథ గమనంబునుం 
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బో ల  నివర తంపదు; ఈ తీర్ునుఁ బంచతనాెతాితెకంబును 
ద్వగిుణాతెకంబును ష్ో డశ వికారాతెకంబున ై విసుత ర తంబునునయిన 
ల్లంగశరీర్ంబు నధ్వషరఠ ంచి చేతనాయుకుత ండెైన జీవుండని చెపపంబడు; 
మఱియును. 

4-890-సీస పదాము 
తివిర  యపుపర్ుషుండు ద్ేహ్ంబుననుజేసర; 
 యనయంబుుఁ బెకుక దే్హాంతర్ముల 
నంగీకర ంచుచు నవి విసర ాంచుచు; 
 సుఖ్ దుఃఖ్ భయ మోహ్ శ్లకములను 
బొ లుప ందు తద్ేాహ్ములన  ప ందుచు నుండు; 
 నద్వ యిెట ట  లనిను నగభీాగ 
తృణమూుఁద్వ మఱి పూర్ితృణ పర తాాగంబు; 
 గావించు తృణజలూకయును బో ల  

4-890.1-తటేగతీి 

జీవుుఁ డవనిుఁ గ్ంత జీవించి మియొమాణుుఁ 
డగుచు నొండు ద్ేహ్ మర థుఁ జ ంద్వ 
కాని పూర్ిమ్మైన కాయంబు విడువుఁడు 
గాన మనమ్మ జనెకార్ణంబు 

4-891-తర్ళ్ము 
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నర్వరోతతమ! యట ి  గాన మనంబె జీవుల క లి సం 
సర్ణకార్ణ; మటిట కర్ెవశంబునన్ సకలేంద్వయిా 
చర్ణుుఁ డౌట నవిదా గలు్ ను; సంతతంబు నవిదాచేుఁ 
బర్ుఁగుటన్ బహ్ుద్ేహ్కర్ెనిబంధముల్ గలుగుం జుమీ!  

4-892-చంపకమాల 

విను మద్వ గాన భూవర్! యవిదా లయించుటక ై ర్మాపతిన్ 
ఘన జననసరథతిపళి్య కార్ణభూతునిుఁ బదెపతలిో 
చనుుఁ బర్మే్శు నీశిర్ుని సర్ిజగంబుుఁ ద ద్ాతెకంబుగాుఁ 
గనుగ్నుచుం దద్ీయపదకంజము లర థ భజింపు మ్మపుపడున్." 

4-893-కంద పదాము 
అని యిా గతి భగవంతుం 
డనఘుుఁడు భాగవతముఖ్ుాుఁ డగు నార్దుుఁ డా 
ఘనునకు జీవేశిర్ గతి 
ఘనకృప న ఱిుఁగ ంచి సరదధ  గతిుఁ జనిన యిెడన్.  

4-894-సీస పదాము 
రాజర ి యిెైనటిట పాిచీనబర ి ద్ా; 
 దగుఁ బజిాపాలనార్థంబు సుతుల 
ధర్కు నియోగ ంచి తపము చేయుటకున ై; 
 కప్రలాశమీంబున కపుడు పోయి 
యచుట నియతి నేకాగచీితుత ండును; 
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 ముకతసంగుండును భూర ధ్ెైర్ా 
యుకుత ండు నగుచును భకితయోగంబున; 
 ననఘ! గోవిందపద్ార్వింద 

4-894.1-తటేగతీి 

చింతనామృత పాన విశే్షచితుత ుఁ 
డగుచు విధ్వర్ుది ముఖ్ుాల కందరాని 
యవా యానందమయ పద మంద్ె నపుప" 
డనుచు మ్మైతేయిముని విదుర్ునకుుఁ జ ప్రప.  

4-895-వచనము 
వ ండియు నిటినియిె “ఇట ి  ముకుందయశంబునం జేసర 
భువనపావనంబు, మనశుశద్వధకర్ంబు, సరోితకృషటఫలపిద్ాయకంబు, 
ద్ేవర ివర్ా ముఖ్ వినిససృతంబు న ైన యిా యధ్ాాతె పారోక్షాంబు 
న విండు పఠ యించు న విండు విను నటిటవాుఁర్ు ల్లంగశరీర్విధూననంబు 
గావించి ముకత సమసత  బంధుడయి విద్ేహ్క ైవలాంబు నొంద్వ 
సంసార్మునందుుఁ బర భమిింప" డనిన మ్మైతేయిునకు విదుర్ుం 
డిటినియిె. 

4-25-పిచతేసుల తపంబు 

4-896-కంద పదాము 
మునినాథ! పచిేతసు లా 
ఘన మగు ర్ుద్యిపద్వషట  కమలోదర్ కీ 
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ర్తనమున న ేగతిుఁ బొ ంద్వర  
వనజాక్షుుఁడు సంతసరంప వా ర్నఘాతాె!  

4-897-తేటగతీి 

కడుఁగ  మఱి వార్ు యాదృచిేకతను జేసర 
హ్ర కి నితాప్రియుం డగు హ్ర్ునిుఁ గాంచి 
యతని వలన యనుగహీ్ మంద్వ మోక్ష 
మంద్వ ర్ని చెప్రప; తద్వ నిశుయంబు మఱియు 

4-898-కంద పదాము 
హ్ర  దర్శన పూర్ిం బిహ్ 
పర్లోకములందు నా నృపాల తనయు లం 
ద్వర  యిే ఫలముల నందఱు 
నిర్తి న ఱింగ ంపు; మన మునివర్ుుఁడు పల్లక న్.  

4-899-కంద పదాము 
విను జనకాద్ేశము ముద 
మునుఁ ద్ాల్లు నృపాతెజులు సముద్యిదర్మం 
దనుపమ జపయజఞంబున 
నొనర్ుఁ దపం బూని ముదము నొందుచు నుండన్.  

4-900-కంద పదాము 
పద్వవే లేుఁడులు నిషఠ ను 
వదలక తప మాచర ంప వార్ల కర థన్ 
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సదయాంతర్ంగుుఁ డభయ 
పదిుుఁడు సనాతనుుఁడు న ైన పద్యెదర్ుుఁడున్.  

4-901-కంద పదాము 
అనుపమ శ్ాంతము లగు నిజ 
తను ర్శుెలచే నృపాల తనయ తపో  వే 
దనలు శమింపగుఁ జేయుచు 
ననయముుఁ బతిాక్ష మయిెా; నచుాతుుఁ డంతన్.  

4-902-సీస పదాము 
ఘన మే్ర్ుశృంగ సంగత నీల మే్ఘంబు; 
 న ఱి గర్ుడసకంధ నివసరతుండుుఁ 
గమనీయ నిజద్ేహ్కాంతి విపాటితా; 
 భీలాఖి లాశ్ాంతరాళ్ తముుఁడు 
సుమహితాష్ాట యుధ సుమనో మునీశిర్; 
 సేవక పర జన సేవితుండు 
మండిత కాంచన కుండల ర్ుచిరోప; 
 లాల్లత వదన కపో లతలుుఁడు 

4-902.1-తటేగతీి 

చార్ు నవర్తిద్వవాకోటీర్ ధర్ుుఁడు 
క్సుత భపవిిలంబ మంగళ్గళ్ళండు 
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లల్లత ప్ీతాంబర్పభిాలంకృతుండు 
హార్ కేయూర్ వలయ మంజీర్ యుతుుఁడు 

4-903-కంద పదాము 
లల్లతాయ తాషట భుజ మం 
డలమధాసుుర త ర్ుచివిడంబిత లక్మె 
లలనా కాంతిసపరాధ  
కల్లత లసద్ెైిజయంతికా శ్లభితుుఁడున్ 

4-904-కంద పదాము 
సుర్ గర్ుడ యక్ష కినిర్ 
నిర్ుపమ జేగీయమాన నిఖిలాశ్ా సం 
భర త యశ్లమహ్నీయ 
సుుర్ణుండు నగు న పుపరాణ పుర్ుషుం డెలమిన్ 

4-905-కంద పదాము 
కర్ుణావలోకనంబులు 
నిర్వొంద నృపాలసుతుల నీక్ించి ర్మా 
వర్ుుఁ డంబుద గంభీర్ మ 
ధుర్ భాషలుఁ బల్లక ుఁ బిియము దూుఁకొనుచుండన్ 

4-906-తేటగతీి 

తాపసో తతము లగు పచిేతసులు! వేడక 
వినుుఁడు మీర్లు సౌహారా్మున నభిని 
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ధర్ుె లగుట భవతౌసహ్ృదమున కేను 
జాలుఁ బర తోష మంద్వతి సమత నేుఁడు 

4-907-కంద పదాము 
అనయమును మీ మనోర్థ 
మొనర ంతు; న ఱుంగుఁ బలుకుుఁ; డుతతము లగు మి 
మెనుద్వనము న విుఁడు సుఖ్శ 
యనుుఁడెై మద్వలోనుఁ దలుఁచు నా నర్ుుఁ డెపుడున్.  

4-908-కంద పదాము 
భాితృజన సౌహ్ృదంబును 
భూతదయాగుణము విమల బుద్వధయు సుజన 
ప్ీితియుుఁ గల్్ల సుఖించును 
వీత సమసాత ఘుుఁ డగుచు విశిములోనన్.  

4-909-వచనము 
మఱియు ర్ుదగిీతం బయిన మద్ీయసతవం బెవి ర్నుద్వనంబును 
సోత తంిబు చేయుదుర్ు, వార్ల కభిమతవర్ంబులు, శ్లభనకర్ం బగు 
పజిఞయు నితుత ; మీర్లు ముదనిితుల ై జనకాద్ేశం బంగీకర ంచుటం జేసర 
మీ కీర త లోకంబుల విసతర లుి ; మీకు ననూన బహి్ెగుణుండు 
నాతెసంతతింజేసర లోకతయి పర పూర్ణ గుణాకర్ుండు న ైన పుతుిండు 
సంభవింపంగలండు; కండుమహాముని తపో వినాశ్ార్థంబుగా నిందుిని 
చేతుఁ బేషిరత యగు పిమిోచ యను నపసర్స గర్ాంబు ద్ాల్లు 
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యముెనీందుిని వీడొకని ద్వవంబునకుం జను సమయంబునం 
బసిూతయిెై తతుపతిిని వృక్షంబు లందుుఁ బెటిట చనిన. 

4-910-సీస పదాము 
ఆ శిశు వపుడు ప్ేరాుఁకల్లచేుఁ గుంద్వ; 
 వావిచిు బిట ట  వాపో వు చుండ 
నాల్లంచి యటకు రాజ ైన సో ముుఁడు వచిు; 
 వలనొపప నవసుధ్ావర ి యైెిన 
యాతీెయ తరా్ని నర థుఁ బానముె చే; 
 యింపంగుఁ బెర ుఁగ  య యిాందువదనుఁ 
గనాా వరారోహ్ుఁ గడుఁక మార ష యను; 
 చెలువుఁ బుణుాండు పాిచీనబర ి 

4-910.1-తటేగతీి 

యనిృపునిచేుఁ బజిా విసరా్ వసర్ము 
నందు వేడకుఁ దద్ాద్వషుట ల ైన మీర్ 
లందఱును న యామున వివాహ్ంబు గండ 
యని సరోర్ుహ్నయనుుఁ డిటినియిె; మఱియు.  

4-911-వచనము 
“అనఘాతుెలారా! యభిని ధర్ెశ్రలు ర్యిన మీకు నందఱకు నా 
సుమధా యైెిన కనా యభిని ధర్ెశ్రలయు భవ దర పతాశయయు 
నయిన భార్ా యగు; మీర్ లపతిిహ్త తేజసుకల ై ద్వవావరి్ సహ్సంి 
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బులు భరమ ద్వవా భోగంబులు మదనుగహీ్ుల ై యనుభవించెద; ర్ంత 
నా యందుల భకితం జేసర నిర్ెలాంతఃకర్ణుల ై యిా భోగంబులు నిర్య 
పాియంబులుగాుఁ దలంచి మద్ీయ సాథ నంబు నొంద్ెద” ర్ని వ ండియు 
నిటినియిె. 

4-912-చంపకమాల 

అర్య గృహ్సుథ  లయుాను మదర పత కర్ుెలు నసెద్ీయ సుం 
దర్ చర తామృతశవీణ తతపర్ మానస యాతయాములున్ 
సర్స గుణాఢుా ల ై తనర్ు సాధుల కీ గృహ్ముల్ దలంప దు 
షకర్ భవబంధ హేతువులు గావు నృపాతెజులార్! యిెనిుఁడున్.  

4-913-వచనము 
అద్వ యిెటింటిరేని. 

4-914-చంపకమాల 

అనుపమ బహి్ెవాదు లగు నంచిత యోగ జనానుగీయమా 
న నిజకథా సముతుసకుుఁ డనందగు నేను మద్ీయులంద నూ 
తనముగ నుందుుఁ గావున నుద్ార్త వార కి నీ గృహావళ్ళల్ 
ఘనభవబంధ హేతువులు గా; విద్వ యంతయు నికక మార్యన్.  

4-915-కంద పదాము 
సర్సుుఁడ నగు ననుుఁ బొ ంద్వన 
పుర్ుషులు ఘన శ్లక మోహ్ మోదంబులుఁ బొ ం 
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దర్ు; గావున న నయుఁగను ద్వ ి
పుర్ుష్ాధ్ీశిర్ుుఁడ బహి్ెభూతుుఁడ నగుదున్." 

4-916-వచనము 
అని యిట ి  పలుకుచుని పుర్ుష్ార్థ భాజనుం డగు జనారా్నుని దర శంచి 
తదార్శన విదిసత  ర్జసతమోగుణు లయిన పచిేతసులు. 

4-917-చంపకమాల 

కర్సర్సీర్ుహ్ంబు ల సకం బెసుఁగన్ ముకుళించి గద్ద 
సిర్ములుఁజేసర యిటినిర  సర్ిశర్ణుా నగణుా నింద్వరా 
వర్ు నజితున్ గుణాఢుా ననవదాచర తుిుఁ బవితుి నచుాతుం 
బర్ుుఁ బర్మే్శు నీశు భవబంధవిమోచనుుఁ బదెలోచనున్.  

4-918-సీస పదాము 
కేశవ! సంతత కేిశ నాశనుుఁడవు; 
 గుర్ుసనెనో వాగగోచర్ుుఁడవు 
నిదధమనోర్థ హేతుభూతోద్ార్; 
 గుణనాముుఁడవు సతత వగుణుుఁడ వఖిల 
విశ్లిదావసరథతి విలయార్థధృతనితా; 
 విపులమాయాగుణ విగహీ్ుుఁడవు 
మహితాఖిలేంద్వయి మార్్ నిర్ధ్వగత; 
 మార్ు్ ుఁడ వతిశ్ాంత మానసుుఁడవు 

4-918.1-తటేగతీి 
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తవిల్ల సంసార్ హార  మే్ధసుకుఁ డవును 
ద్ేవద్ేవుుఁడవును వాసుద్ేవుుఁడవును 
సర్ిభూత నివాసరవి సర్ిసాక్ి 
వ ైన నీకు నమసాకర్మయా! కృషణ !  

4-919-వచనము 
మఱియును. 

4-920-ఉతపలమాల 

తోయర్ుహ్ో దరాయ భవదుఃఖ్హ్రాయ నమో నమః పరే 
శ్ాయ సరోజకేసర్ ప్రశఙ్్ వినిర్ెల ద్వవా భర్ె వ 
సాత ర య పయోజ సనిిభ పద్ాయ సరోర్ుహ్ మాల్లకాయ కృ 
ష్ాణ య పరాపరాయ సుగుణాయ సురార హ్రాయ వేధసే.  

4-921-వచనము 
అని వినుతించి. 

4-922-చంపకమాల 

కమలదళాక్ష! దుఃఖ్లయ కార్ణమ్మై తగు తావకీన ర్ూ 
పము ననివార్ా దుర్ార్ విపదాశ దుఃఖ్ము నొందు మాకు నీ 
సుమహిత సతకృపా గర ముఁ జూపుట కంటె ననుగహీ్ంబు లో 
కమునుఁ దలంప నొండొకటి గలు్ న ? భకతఫలపది్ాయకా!  

4-923-ఉతపలమాల 
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భూర శివేతరాపహ్విభూతి సమే్త! మహాతె! ద్ీనర్ 
క్ార్తి నొపుప నీవు చిర్కాలమునన్ సుఖ్వృతిత  వీర్ు మా 
వార్ లటంచు బుద్వధ  ననవదా! తలంచిన యంతమాత ిస 
తాకర్మ్మ చాలు నటిగుట గా కిట  సనిిధ్వ వ ైతి వీశిరా!  

4-924-చంపకమాల 

అర్యుఁగ క్షుదభిూత హ్ృదయంబుల యందుల నంతరాతెవ ై 
తిర్ముగ నుండు నీవు భవద్ీయ పద్ాంబుర్ుహ్దియార్ునా 
పర్మతు ల ైన మాకును శుభపది భూర  మనోర్థంబు ల్మ 
వర్ుదుగ నీవ ! భకతహ్ృదయపమిదపది! ముకితనాయకా!  

4-925-సీస పదాము 
అయినను విను సరోజాయత లోచన; 
 వర్ మోక్ష మార్్ పవిర్తకుుఁడవుుఁ;  
బుర్ుష్ార్థ భూత విసతర్ుుఁడవు నగు నీవు; 
 దగ ల్ల పసినుిుఁ డవగుట మాకు 
నర థ మనోభీషట మ్మైన వర్ం బయిెా; 
 న ైనను నాథ! పరాపర్ుండ 
వ ైన నినొిక వర్ం బర థంతు మనినను; 
 భువిుఁ ద్ావకనీ విభూతు ల ని 

4-925.1-తటేగతీి 
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నంత మ్మఱుుఁగంగ రామి ననంతుుఁ డనుచుుఁ 
బలుకుదుర్ు; నినుి నద్వ గానుఁ బర్మపుర్ుష!  
యేి వర్ం బని కోర్ుదు మే్ము? దప్రప 
గ్ని బాలకుుఁ డబాి నీ ళళునిి గోీలు?  

4-926-వచనము 
ఇద్వయునుం గాక. 

4-927-ఉతపలమాల 

పూని భవతపద్ాంబుర్ుహ్ మూల నివాసులమ్మైన మే్ము మే్ 
ధ్ానిధ్వ! నీ విలోకనముుఁ దకకుఁగ ననాముుఁ గోర్ నేర్ుత మే్?  
మానిత పార జాత కుసుమసుుట నవామర్ందలుబా శ్ల 
భానయశ్ాల్ల యైెిన మధుపంబు భజించున  యనాపుషపముల్?  

4-928-చంపకమాల 

హ్ర  భవద్ీయ మాయ ననయంబును జ ంద్వన నేము నిచేలుం 
గర్ మనుర్కిత నేద్వ తుదగా భవకర్ుెలమ్మై ధర తిి ప్ెైుఁ 
ద్వర్ుగుదు, మంతద్ాుఁక భవద్ీయజనంబులతోడి సంగతిన్ 
గుర్ుమతి జనెజనెములకున్ సమకూర్ుఁగ జేయు మాధవా!  

4-929-మతేతభ వికీీడతిము 
కమలాధ్ీశిర్! తావకీన వర్భకతవాిత సంసర్్ లే 
శముతోడన్ సర గాుఁ దలంప; మ్మలమిన్ సిరా్ పవరా్ ద్వ సౌ 



985 పో తన తలెుగు భాగవతము – చతుర్థ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ఖ్ాములనిన్ వినుమానుషంబు లగు నీ కామంబులం జ పప నే 
ల; మునీందసిుత త పాదపదె! సుజనాలాపాను మోద్ాతెకా!  

4-930-వచనము 
మఱియు భగవదాకత సంగంబుల యందుుఁ దృష్ాణ పశిమనంబుల ైన మృషట 
కథలు చెపపుఁబడుటచే భూతంబుల యందు వ ైర్ంబును నుద్ేిగంబును 
లేకుండు నని. 

4-931-చంపకమాల 

వనముల ముకతసంగు లగువార్ు నుతింపుఁ దనర్ుత  వీవు; గా 
వున నిలుఁ బుణాతీర్థములుఁ బో లుఁ బవితమిు చేయుఁ బూని య 
ర థనిుఁ బదచార్ుల ై ధర్ుఁ జర ంచు భవతపద భకత సంగమం 
బనుపమ భూర  సంసృతి భయసుథ ని బుద్వధ  ర్ుచింపకుండునే?  

4-932-వచనము 
కావున. 

4-933-చంపకమాల 

వనర్ుహ్పతలిోచన! భవతసఖ్ుుఁడెైన సుధ్ాంశుమౌళితో 
డి నిమిషమాత ిసంగతిుఁ గడింద్వ వణింబును దుశిుకితసము 
నినుఁ దగు జనెరోగమున కర ెల్ల వ ైదుాుఁడ వ ైన నినుి నే 
మనయముుఁ జూడుఁ గంటిమి; కృతార్ుథ లమ్మై తగ మంటి మీశిరా!  

4-934-వచనము 
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ద్ేవా! మద్ీయ సాిధ్ాాయాధాయనంబులును, గుర్ు పసిాదంబును, 
విపవిృద్ాధ నువర్తనంబును, నార్ాజననమసకర్ణంబును, సర్ిభూతా 
నసూయయు, నని విర్హితంబుగా ననేక కాలం బుదకంబుల యందు 
సుతపతంబయిన తపంబు చేయుటయు, నివి యనిియును బురాణ 
పుర్ుషుండ వ ైన భవద్ీయ పర తోషంబు కొఱకు నగుంగాక యని 
వినివించెదము;" అని వ ండియు నిటినిర . 

4-935-మతేతభ వికీీడతిము 
" మను పద్ాెసన ధూరా్టిపమిుఖ్ ధ్ీమంతుల్ తపో జాఞ న స 
తతవనిర్ూఢిం దగువార్ు నీ మహిమమున్ వర ణంపుఁ బార్ం బెఱుం 
గనివా ర్యుాను నోప్రనంత వినుతుల్ గావింతు; ర్టలి ట నే 
మును నినిర థ నుతింతు మీశ! వర్ద్ా! బుద్ాధ యద్వమూలంబుగన్." 

4-936-వచనము 
అని మఱియు "సముండవు నాద్వపుర్ుండవుుఁ బర్ుండవు శుదుధ ండవు 
వాసుద్ేవుండవు సతతవమూర తవియు భగవంతుండవు న ైన నీకు 
నమసకర ంచెదము;" అని యిట ి  పచిేతసులచేత నుతింపంబడి 
శర్ణావతసలుండగు హ్ర  సంతుష్ాట ంతర్ంగుండెై వార్ల కోర న యటి 
వర్ంబు ల్లచిున. 

4-937-తర్ళ్ము 
అనయ మా నృపనందనుల్ ముదమార్ సనుితిుఁ జేయుఁగాుఁ 
మనములోుఁ బర తోష మంద్వ ర్మాహ్ృద్ీశుుఁడు భకత పా 
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లన కర్ుండు తద్ీయ దర్శన లాలసాతెకు లాతెలం 
దనివి చాలక చూడ నాతెపదంబు కేగ  ర్యంబునన్.  

4-938-వచనము 
తదనంతర్ంబ పచిేతసులు భగవద్ాజఞ శిర్ంబుల ధర యించి 
సముదసిల్లల నిర్్తులయి. 

4-939-కంద పదాము 
భూర  సమునితి నాక 
ద్ాిర్ నిరోధంబు గాుఁగుఁ దగుఁ బెర ుఁగ న యా 
భూర్ుహ్ సంఛనాిఖిల 
ధ్ార్ుణి నీక్ించి రాజతనయులు వర్సన్.  

4-940-చంపకమాల 

ఘన కుప్రతాతుెల ై విలయకాల భయంకర్ హ్వావాహ్ లో 
చనుగతి నుగుీల ై ధర్ణి చకమీు నిర్ిసుధ్ార్ుహ్ంబుగా 
ననయముుఁ జేయుఁ బూనిన జనాధ్వపసూనుల మోములందుుఁ ద్ా 
మనల సమీర్ముల్ జనన మంద్వ కుజంబులుఁ గాలపుఁ జొచిునన్.  

4-941-కంద పదాము 
నల్లనభవుుఁ డా మహమజ 
పళి్యముుఁ గని వచిు ధర్ణిపాల తనూజా 
తుల మధురోకుత ల నుపశ్ాం 
తులుఁ గావించుచును నయము దూుఁకొనుఁ బల్లక న్ 
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4-942-వచనము 
అట ి  పల్లకి వార్ల నుపశమిత కోీధులం జేసరన యనంతర్ంబ. 

4-943-సీస పదాము 
అవశిషట ధర్ణీర్ుహ్ంబులు భయ మంద్వ; 
 తివిర  చతుర్ుెఖ్ాద్ేశమునను 
మార ష యను సతీమణిుఁ దమ కూుఁతును; 
 నా పచిేతసులకు నర థ నిచెు;  
నా నర్పాలక సూనులు దక్షున; 
 కర్యంగ మునీిశిరాపరాధ 
మునుఁ బాిపత  మ్మైనటిట  జనపాల జనెంబు; 
 నకుుఁ గార్ణం బెైన నల్లననయన 

4-943.1-తటేగతీి 

నాదర్ంబునుఁ గమలజు నాజఞుఁ జేసర 
కడుఁక దీ్ప్రంప విధ్వవత్రకార్మునను 
వర్ుస నందఱుుఁ గూడి వివాహ్ మ్మైర  
గడవ వచుున  ద్ెైవ సంకలప మ్మందు?  

4-944-కంద పదాము 
కలద్ే జగతిం బదుర్ు నృ 
పుల కిల నొక భార్ా యెిందుుఁ బొ సుఁగున ? వినుఁగా 
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నల్లనోదర్ు ఘనమాయా 
కల్లతాదుాతములకు నతులు గావింపుఁ దగున్.  

4-945-వచనము 
అంతుఁ జాక్షుషమనింతర్ంబున ద్ెైవచోద్వతుండెై యిషట పజిాసర్్ంబు 
గావించుచుుఁ బసిరదుధ ండెైన దక్షుండు పూర్ిద్ేహ్ంబు గాలవిదుితం 
బగుచుండం బచిేతసులకు నమాెర ష యను భార్ా యందు సంభవించి 
నిజకాంతింజేసర సమసతతేజఞధనుల తేజంబును బిహితంబుగాుఁ జేయుచుుఁ 
గర్ెద్ాక్షాంబున దక్షుం డను నామంబు వహించి బహి్ె చేతం 
బజిాసర్్ర్క్షయందు నియోగ ంపంబడి మరీచాాదులం 
దతతద్ాియపార్ంబులందు నియోగ ంచి యుండె; అంత. 

4-26-పిచతేసులు ముకితకింజనుట 

4-946-సీస పదాము 
ఒనర్ుఁ బచిేతసు లుతపని విజాఞ ను; 
 లగుచు వేగంబ నారాయణోకితుఁ 
దలుఁచుచు నాతె నందను కడ నిజభార్ా; 
 నిడి వనవాసుల ై కడుఁగ  మునుి 
జాబల్ల యను మునీశిర్ుుఁడు సరదుధ ండెైన; 
 భూర  పశిుమ వార థ తీర్మునను 
సర్ిభూతాతె విజాఞ నంబు గల యాతె; 
 ఘన విమర్శకృత సంకలుప ల ైర ;  
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4-946.1-తటేగతీి 

యంత నచటికి సమోెద మతిశయిలి 
నర్ సురాసుర్ యక్ష కినిర్ వరేణా 
మానితోనిత సంపూజామానుుఁ డెైన 
నార్దుండు వివేక విశ్ార్దుండు.  

4-947-వచనము 
చనుద్ెంచి నిర ాతపాిణ మనో వాగార్శనులును జితాసనులును శ్ాంతు 
లును నసమాన విగహీ్ులును నిర్ెలంబెైన పర్బహి్ెంబు నందు 
నియోజితంబెైన యంతఃకర్ణంబు గలవార్ును న ైన రాజనందనుల కడ 
నిల్లచిన. 

4-948-కంద పదాము 
చనుద్ెంచిన నార్దమునిుఁ 
గనుుఁగ్ని నృపసుతులు లేచి క్తుక మొపపన్ 
వినమితుల ై సముచిత పూ 
జనములుఁ బర తుషుట ుఁ జేసర సద్వినయమునన్.  

4-949-చంపకమాల 

అనఘ! మునీందచింద!ి భవద్ాగమనంబు సమసతలోక శ్ల 
భనమగు; నసెద్ీయమగు భాగావశంబున నేుఁడు విశిపా 
వన! నినుుఁ జూడుఁగంటి మనివార్ా భవద్రమణంబు లోకలో  
చను గతి పో ల ుఁ బాిణులకు సర్ి భయాపహ్ర్ంబు గావునన్.  
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4-950-వచనము 
అని మఱియు నిటినిర . 

4-951-సీస పదాము 
అనఘాతె! భగవంతుల ైన కేశవ వామ; 
 ద్ేవులచే నుపద్వషటమ్మైన 
యాతెతతతవంబు గృహ్సుథ ల మగు మాకు; 
 ననయంబు విసెృతం బయిెా నటిట 
కల్లత తతాత వర్థ పకిాశకంబును భూర ; 
 ఘోర్ సంసారాబాి తార్కంబు 
న ై కర్ మొపాపర్ు నాతెతతతవము నేుఁడు; 
 చిర్దయామతిుఁ బకిాశింపుఁ జేయు 

4-951.1-తటేగతీి 

మని పచిేతసు లర థుఁ బల్లకనుఁ జ లంగ  
భగవద్ాయతత  చితుత ండు భవాగుణుుఁడు 
నఖిలలోక విహార్ుండు న ైన యటిట 
నార్దుుఁడు పల క నా రాకుమార్ులకును.  

4-952-సీస పదాము 
చర ుంప నర్ుల కే జనెకరాెయుర్ె; 
 నో వచనంబుల ద్ేవద్ేవుుఁ 
డఖిల విశ్ాితెకుం డెైన గోవిందుండు; 
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 విలసరలుి  భకిత సేవింపుఁబడెడు 
నవియపో , జనె కరాెయుర్ెనో వచ; 
 నములను ధర్ణి న నింగుఁ దగును 
వనర్ుహ్నాభ సేవా ర్హితము ల ైన; 
 జననోపనయన ద్ీక్ాకృతంబు 

4-952.1-తటేగతీి 

ల ైన జనెంబు లేల? ద్ీరాాయు వేల?  
వేద చోద్వత యగు కర్ె వితతి యేిల?  
జప తపశురాత వాగ ిలాసంబు లేల?  
మహిత నానావధ్ాన సామర్థయ మే్ల?  

4-953-వచనము 
మఱియు హ్ర  విర్హితంబెైన యింద్వయి పాటవంబును నిపుణ యిెైన 
బుద్వధయు బాిణాయామాద్వ యోగంబును ద్ేహాద్వ వాతిర కాత తె 
జాఞ నంబును సనాాసాధ్ాాయనంబులును దకికన వతి వ ైరాగాాద్వ 
శ్ేయీసాసధనంబులును నేల? సరేిశిర్ుండును, సమసత  
శ్ేయీససవర్ూపుండును, సమసత  శ్ేయీోవధ్వ భూతుండును, 
సర్ిభూతావాసుండును, సర్ిభూతాతెపదిుండును, 
సర్ిభూతప్రియుండును, సర్ివాాపకుండునుం గావున. 

4-954-మతేతభ వికీీడతిము 
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కమలాధ్ీశిర్ుుఁ బూజ చేయుట సమగపీ్ీితిుఁ బాిణోపహా 
ర్ము సరేింద్వయి తృప్రత  హేతువును సర్ిక్ాెజమూలాభిషే 
కము శ్ాఖ్ాభుజపుషరటదంబు నగు రేఖ్న్ సర్ిద్ేవారి్ణ 
కమీమ్మై యొపుప ధరావరేణా సుతులారా! బుద్వధ  నూహించినన్.  

4-955-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

4-956-కంద పదాము 
ప్ెను పగు వరాి కాలం 
బున ద్వననాయకుని వలనుఁ బొ డమిన సల్లలం 
బనయముుఁ గమీెఱ గీషీెం 
బున సూర్ుాని యందు డిందు పో ల్లక మఱియున్.  

4-957-కంద పదాము 
ధర్ణిుఁ జరాచర్ భూతము 
లర్యుఁగ జనియించి యంద్ె యడుఁగ న పగ ద్వన్ 
హ్ర చేుఁ బుటిటన విశిము 
హ్ర  యంద్ె లయంబు నొందు; నద్వ యిెటినిన్.  

4-958-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్ుద్ౌనభతిమఃపభిల్ మును నభంబం ద్ొపపుఁగాుఁ ద్యచియున్ 
మఱలం జూడుఁగ నంద్ె లేనిగతి బహి్ెంబందు నీ శకుత లుం 
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బర కింపం ద్వగిుణపవిాహ్మున నుతపనింబుల ై కీమెఱన్ 
విర్తిం బొ ందుచు నుండుుఁ గావున హ్ర న్ విషుణ న్ భజింపం దగున్.  

4-959-వచనము 
మఱియును సమసత  దే్హ్ులకు నాతెయు, నిమితతభూతుండును, 
నద్వితీయుండును, శశిత్రకాశుండును, బధి్ానపుర్ుషుండును, 
సితేజఞ విధిసత  గుణపవిాహ్ుండును, మానస బుద్వధ  సుఖ్ేచాేద్ేిష్ాద్వ 
వికలపర్హితుండును, నగుణుండును, ద్ేహాతెభమి 
నివృతుత యపలభుాండును, నాద్వ మధ్ాాంత ర్హితుండును, నితాానంద 
సిర్ూపుండును, సర్ిజుఞ ండును, బర్మే్శిర్ుండును న ైన నారాయణు 
నభేద బుద్వధం జేసర భజింపుుఁడు; అతండు సర్ిభూత దయాళ్ళవులును, 
న ంతమాతంిబు సంభవించు నంతమాతంిబున సంతుషటచితుత లును, 
సరేింద్వయిోపశ్ాంతులును నగు పుర్ుషుల యిెడ సంతుషుట ం డగు” 
నని వ ండియు నిటినియిె. 

4-960-చంపకమాల 

చతుర్త నటిట  యిాశిర్ుుఁడు సజానలోక నిర్సత  సర్ి కా 
మిత విమలాంతర్ంగమున మిశితీ భావనుఁ జేసర సనిిధ్ా 
ప్రతుుఁ డగుచున్ దయాకర్ గభీర్ గుణంబులుఁ జాల నొప్రప యా 
శితీ జన పార్తంతయిమును జేకొని పాయక యుండు నిచేలున్.  

4-961-కంద పదాము 
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శీుత ధన కుల కర్ె సము 
నిత మదములుఁ జేసర సజానపతితికి సం 
తతమును న గ్్ నర ంచు కు 
మతు లర థం జేయు పూజ మతిుఁ గ్నుఁ డెందున్.  

4-962-వచనము 
అద్వ యిెటినిన. 

4-963-సీస పదాము 
వలనొపపుఁ దను ననువర తంచు నింద్వరా; 
 కామినీమణిుఁ దద్ాకాంక్షు లగుచు 
ధృతి ననువర తంచు ద్ేవేందిముఖ్ుాల; 
 న ైన న విుఁడు చూడుఁ డాతె నటిట 
నితా సితంతుిని నిజభకత వర్దుని; 
 ద్ీనవతసలు గుణాధ్ీశు నజునిుఁ 
బుర్ుష్ో తతముని జగదార తు సరేిశిర్ు; 
 నారాయణునిుఁ జిద్ానందమయుని 

4-963.1-తటేగతీి 

నజితు నచుాతుుఁ బుండరీకాయతాక్షుుఁ 
దవిల్ల సేవింపకుండునే? ధర్ ర్సజుఞ ుఁ 
డెైన పుర్ుషుండు సమోెద్వతాతుెుఁ డగుచుుఁ 
జార్ుమతులార్! రాజకుమార్ులార్!  
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4-964-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె; “భవద్ీయ వంశధుర్ుాండుుఁ జితరి్థుండు నగు 
ధుివుండు సపతీిమాతృ వాగాాణ భినిహ్ృదయుండెై పంచవరాి ర్ాకుం 
డగుచుుఁ దపో వనంబున కర్ుగు నపుడు మార్్ంబున నాచే నుపద్వషటంబెైన 
కమీంబున భగవంతుుఁ డగు పుండరీకాక్షు నారాధ్వంచి యితర్ులచే 
నొందరాని సరోితతమంబగు పదంబు నొంద్ె; కాన మీర్ును ర్ుద్యిపద్ేశ 
కమీంబున సర్ిభూతాంతరాామి యగు నీశిర్ు భవచేేదంబునక ై 
భజియింపుడు. 

4-965-కంద పదాము 
అని యివిిధమున నార్ద 
ముని రాజకుమార్ులకును ముదము దల్లర్పన్ 
వనజఞదర్ు సచేర తము 
వినిప్రంచి సరోజభవుని వీటికిుఁ జనియిెన్.  

4-966-వచనము 
ఇట ి  నార్దుండు చనిన యనంతర్ంబ. 

4-967-చంపకమాల 

నర్వర్ నందనుల్ గడుఁక నార్ద వకతు వినిర్్తంబు సుం 
దర్మును మంగళావహ్ము ధనాము లోకమలాపహ్ంబున ై 
పర్ుఁగ న విషుణ  సదాశము భకిత నుతించి ముకుంద చింతనా 
నిర్ుపమ భకితుఁ జ ంద్వ హ్ర నితా పదంబును బొ ంద్వ ర్ునితిన్.  
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4-968-వచనము 
అని మ్మైతేయిుండు విదుర్ున కిటినియిె “మహాతె! నీవు ననిడిగ న 
పచిేతోనార్ద సంవాద ర్ూపంబెైన హ్ర కీర్తనంబు మను పుతుిండెైన 
యుతాత నపాదుని వంశపకిార్ంబును జ ప్రపతిని;” అని వ ండియు 
నిటినియిె “నార్దు వలనం బిియవతిుం డాతెవిజాఞ నంబు నొంద్వ 
మహమమండలంబుుఁ బర పాల్లంచి యనంతర్ంబునుఁ బుతుిలకు రాజాంబుుఁ 
బంచి యిచిు పర్లోకగతుండయిెా;” అనిన. 

4-27-విదుర్ుండు హ్సరతనకర్ుగుట 

4-969-కంద పదాము 
విని విదుర్ుం డా మునివర్ు 
ఘన చర్ణము లాతె మసతకంబున మధుసూ 
దను చర్ణాంభోర్ుహ్ములు 
మనమునుఁ దగుఁ ద్ాల్లు పల్లక  మ్మైతేయిునితోన్.  

4-970-కంద పదాము 
మునినాథచంద!ి కర్ుణా 
వననిధ్వ! నీ చేత భకతవతసలుుఁడగు నా 
వనజాక్షు తతతవ మ్మఱిుఁగ తి 
నని తతపదములకు వినతుుఁడెై వినయమునన్.  

4-971-కంద పదాము 
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ఆ మునిచే నా మంతిితుుఁ 
డెై మనమున బంధు దర్శనాకాంక్ితుుఁడెై 
ధ్ీ మహితుుఁడెైన విదుర్ుుఁడు 
సామజ పుర్మునకుుఁ జనియిె సమెద మొపపన్.  

4-972-కంద పదాము 
అని శుకుుఁడు పరీక్ితుత న 
కనుకంపం జ ప్ెప నీ యుపాఖ్ాానంబున్ 
వినువాుఁ డెైశిరాాయు 
ర్ధన కీర తసిసరథ  గతులుఁ దగుఁ బాిప్రంచున్.  

4-973-కంద పదాము 
అని శుకయోగ  పరీక్ి 
జానపాల సుధ్ాపయోధ్వ చందుిన కర థన్ 
వినిప్రంచిన కథ మోదం 
బున సూతుుఁడు శ్ౌనకాద్వ మునులకుుఁ జ ప్ెపన్.  

4-28-పూర ణ 

4-974-చంపకమాల 

సర్సవచ  ోవిలాస! గుణసాగర్! సాగర్ మే్ఖ్లా మహమ 
భర్ణ ధుర్ంధర్పకిట భవా భుజాభుజగేంద!ి రాజశ్ే 
ఖ్ర్! ఖ్ర్ దూషణపమిుఖ్ గాఢ తమఃపటలపచిండభా 
సకర్! కఱకంఠ కార్ుెక విఖ్ండన ఖ్ేలన! భకతపాలనా!  
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4-975-కంద పదాము 
శర్విదళిత సార్ంగా!  
సర్సదయాపాంగ! భకత జలధ్వతర్ంగా!  
దుర తధ్ాింత పతంగా!  
వర్ జనకసుతానుషంగ! వననిధ్వ భంగా!  

4-976-మాల్లని 

సుర్విమత విద్ారీ! సుందరీ శంబరారీ!  
సర్సవినుత సూరీ! సర్ిలోకోపకారీ!  
నిర్ుపమగుణ హారీ! నిర్ెలానందకారీ!  
గుర్ుసమర్ విహారీ! ఘోర్ద్ెైతాపహిారీ!  

4-977-గదాము 
ఇద్వ శ్ర ీపర్మే్శిర్ కర్ుణాకల్లత కవితావిచిత ికేసనమంతిిపుతి సహ్జ 

పాండితా పో తనామాతా పణిీతంబెైన శ్ర ీమహాభాగవతం బను మహా 

పురాణంబునందు సాియంభువ మనువునకు నాకూతి, ద్ేవహ్ూతి, 

పసిూతి, ప్రియవ,ి తోతాత నపాదులు జనిెంచుటయు, నందు నాకూతిని 

ర్ుచిపజిాపతికి నిచుుటయు, నా ర్ుచిపజిాపతికి నాకూతిద్ేవి యందు శ్రీ 
విషుణ మూర్తయంశజుండెైన యజుఞ ండును, లక్మె కళాంశజ యగు దక్ిణ 

యను కనాకయు నుదావించుటయు, మనుపుతిి యైెిన ద్ేవహ్ూతినిుఁ 
గరా్మున కిచుుటయుుఁ, బసిూతిం దక్షపజిాపతి కిచుుటయుుఁ, బసిూతి 
దక్షుల వలనం బజిాపర్ంపర్లు గలుగుటయు, మఱియుం 

గరా్మపజిాపతి పుతిికాసముదయంబును క్షతత ర బహి్ెర్ుి ల కిచుుటయుుఁ, 
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గరా్మ పుతిి యైెిన కళ్వలన మరీచికిుఁ గశాపుం డను పుతుిండును 
బూర ణమ యను కూుఁతునుం బుట ట టయును, బూర ణమవలన గంగయు 
విర్జుం డన డు కుమార్ుండును జనిెంచుటయుుఁ, గశాపపజిాపతివలన 
నయిన పజిాపర్ంపర్లచే ములోి కంబు లాపూర్ణంబు లగుటయు, 
అతిిమహాముని తపంబును, నతనికి హ్ర  హ్ర్ బహి్ెలు పతిాక్షం 
బగుటయు, అనసూయా పాతివతిా మాహాతెయంబువలన 

ననసూయాతుిలకుం ద్వమిూర్ుత ల కళాంశజు లయిన చంద ిదతాత తేయి 

దురాిసుల జనెంబును, దక్ాతెజల జనెంబును, భృగువువలన ఖ్ాాతి 
యను నంగనకు శ్రమీహాలక్ిె జనిెంచుటయును, భృగు పౌతుిం డయిన 
మార్కండేయ జనెంబును, ధర్ుెనకు మూర తవలన నర్నారాయణులు 
సంభవించుటయును, సతత రయాగంబునందు దక్షుండు శివుని 

నింద్వంచుటయును, దక్ాధిర్ ధింసంబును, బహి్ెచేుఁ బాిర థతుండెై 
శివుండు దక్ాదుల ననుగీహించుటయును, దక్ాద్వ కృత శ్రహీ్ర  
సతవంబును, శ్రహీ్ర  పసినుిండెై దక్షుని యజఞంబు సఫలంబుగా 
ననుగహీించుటయును, సతీద్ేవి హిమవంతునకు జనించి హ్ర్ునకు 
బాిప్రంచుటయు, నుతాత నపాదుని వృతాత ంతంబును, ధృవోపాఖ్ాానంబును, 
ధృవుండు దండిచిేత నవమానితుండెై నార్ద్యపద్ేశంబున 
మధువనంబునకుం జని తపంబు చేయుటయును, హ్ర  పసి నుిండెై 
యతని మనోర్థంబు ల్లచుుటయును, నతండు మర్లుఁ బుర్ంబునకు 
వచుుటయుుఁ, గుబేరానుచర్ుల ైన యక్షులతోడి యుదధంబును, 
ధుివుండు యజఞంబులు చేయుచు రాజాభోగంబులం దనిసర తనయు 
నులకలునిం బటటంబుగటిట  హ్ర  యనుగహీ్ంబున ధుివక్ితిని 
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నిలుచుటయు, నులకలుండు వతసర్ుం డను తన సుతునిుఁ బటటంబు గటిట  
హ్ర ం జేర్ుటయు, వతసర్ుని వంశపర్ంపర్యు, నందు నంగుని 

సుతుండయిన వేను కళేబర్ంబున లక్మెనారాయణుల యంశంబున 

నర ుయుుఁ బృథుండును జనిెంచుటయుుఁ, బృథుండు భూమిం 
గామధ్ేనువు రీతి నఖిల వసుత వులుం బిదుక నియమించి సమసథల్లం 
జేసర యిందుిండు వశవర తయిెై యుండ బహ్ుయజఞంబులు చేసరన నతనికి 
హ్ర  పతిాక్షంబగుటయు, నధ్ాాతె పబిో ధంబును, నిందుినివలనుఁ 
బాషండ సంభవంబును, నిందుిని జయించిన విజితాశుిని నతని 

తముెలను బృథవవీపాలనంబునకు నిల్లప్ర పృథుండు నర ుయుం 

బర్మపదపాిపుత  లగుటయు, వసరషుఠ శ్ాపంబునుఁ ద్ేతిాగుిలు 
విజితాశుినికిుఁ దనయుల ై జనియించుటయుుఁ, బృథుని పౌతుిండయిన 

పాిచీనబర ి రాజాంబును నతని యజఞంబు లసంఖ్ాాతంబుల ైన నార్ 

దుండు మానపందలంచి పుర్ంజను కథ నధ్ాాతె పపించంబుగాుఁ 
ద్ెలుపుటయుుఁ, బాిచీనబర ి సుతులయిన పచిేతసులు పదువుర్కు శ్ర ీ
మహాద్ేవుండు పతిాక్షంబెై హ్ర  సతవం బుపద్ేశించుటయుుఁ, బచిేతసుల 
తపంబునకు మ్మచిు హ్ర  బతిాక్షంబగుటయు, వార కి మార ష వలన 
దక్షుండు పూర్ికాలంబున శివవిద్ేిష పయిుకత శ్ాపంబునం బుతుిండె ై
జనియించుటయును, బచిేతసులు ముకితకిం జనుటయును, విదుర్ుండు 
మ్మైతేయిుని వీడొకని హ్సరతపుర్ంబు కర్ుగుటయు నను కథలు గల 
చతుర్థసకంధము సమాపతము. 





 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

పంచమ సకంధము - పథిమాశ్ాిసము 

5.1-1-ఉపో ద్ాా తము 

5.1-1-కంద పదాము 
శ్రకీర్ కర్ుణా సాగర్!  
పాికటలక్మె కళ్త!ి భవా చర తాి!  
లోకాతీతగుణాశయీ!  
గోకులవిసాత ర్! నందగోపకుమారా!  

5.1-2-వచనము 
సకలపురాణార్థ జాఞ న విఖ్ాాతుండగు సూతుండు శ్ౌనకాద్వ మహా మునుల 
కిటినియిె. 

5.1-2-ప్రయివితునిబిహ్ెదర్శనంబు 

5.1-3-కంద పదాము 
భూనాథుుఁ డుతతరాతెజుుఁ 
డెైన పరీక్ినిరేందుిుఁ డభిమనుా సుతుం 
డానందమంద్వ ఘన సు 
జాఞ నుండగు శుకునిుఁ గాంచి సర్సతుఁ బల్లక న్.  

5.1-4-వచనము 
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"మునీంద్ాి! పర్మభాగవతుండు నాతెరాముండున ైన ప్రియవతిుండు 
గృహ్ంబున నుండి యిెట ి  ర్మించె? కర్ెబంధంబు లయిన పరాభవంబులు గల 
గృహ్ంబుల యందు ముకతసంబంధు ల ైన పుర్ుషులకు సంతోషంబు గానేర్దు; 
ఉతతమ శ్లి కుం డెైన పుండరీకాక్షుని పాదచాేయం జేసర నిర్ిృతచితుత ల ైన 
మహాతుెలు కుట ంబంబునందు నిసపృహ్త చేయుదుర్ు; గానుఁ బిియవతిునికి 
సంసార్ంబునందుుఁ దగులంబు గలుగు టెట ి ? ద్ారాగార్సుతాదు లందుుఁ 
దగులంబు గలుగ వానికి న ట ి  సరద్వధ  గలుగు? శ్రహీ్ర యం దసఖల్లతమతి యిెట ి  
గలుగు? నీ సంశయంబుుఁ ద్ేట పఱపు" మని పరీక్ినిరేందుి డడిగ న 
శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 

5.1-5-కంద పదాము 
హ్ర  చర్ణాంబుజ మకర్ం 
ద ర్సావేశిత మనః పధి్ానుండగు స 
తుపర్ుషుుఁ డొకవేళ్ విఘిముుఁ 
బొ ర్సరనుఁ దన పూర్ి మార్్మును విడువుఁ డిలన్ 

5.1-6-కంద పదాము 
ధర్ణీవలిభ! విను మా 
నర్వర్ుుఁడు ప్రియవతిుండు నార్దముని స 
చేర్ణోపసేవుఁ జ ందుచు 
నర్ుదుగ నధ్ాాతె సతయిాగంబందున్.  

5.1-7-ససీ పదాము 
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ద్ీక్ితుండెై ధర తీపిాలనముుఁ దండి;ి  
 పనిచిన సుజాఞ న భంగ మనుచు 
నంగీకర ంపమి నంతయుుఁ ద్ెల్లసర ప;  
 ద్ాెసనుుఁ డతనికి నతుల రాజా 
మందుల మికికల్ల యాసకితుఁ బుటిటంతు;  
 ననుచును దన చితతమందుుఁ దలుఁచి 
తార్కాపర వృతతారాధ్వపుని మాడిక;  
 శీుతులతోుఁ గూడి యచుాత విభూతి 

5.1-7.1-తేటగీతి 

హ్ంసవాహ్నుుఁ డగుచు నింద్ాిదు ల లిుఁ 
గద్వసర సేవింప బహి్ెలోకమున నుండి 
సనుెనీందుిలు దనుిుఁ బశింసచేయ 
నలినలిన యుడువీథవ నర్ుగు ద్ెంచ.ె  

5.1-8-వచనము 
మఱియు నయిెైా మార్్ంబుల యందు సరదధ  సాధా గంధర్ి చార్ణ గర్ుడ 
కింపుర్ుషు ల్లర్ుద్ెసల సోత తింబులు చేయుచుండ గంధమాదనద్యిణులం 
బకిాశంబు నొంద్వంచుచు జనుద్ెంచిన పద్ాెసనునకు నార్దుండు సాియంభువ 
ప్రియవతిులతోుఁ గూడి ముకుళిత కర్కమలుండెై యిెదుర్ు చనుద్ెంచి సంసుత తి 
సతబకంబులం బూజించిర ; విర ంచి సంతసరంచి ప్రియవతిునిం జూచి నవుిచు 
నిటినియిె. 

5.1-9-కంద పదాము 
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హ్ర  నా ముఖ్మున నీకును 
గర్ మ్మఱిుఁగ ంపంగుఁ బనిచెుఁ గావున నిద్ె సు 
సరథర్ మతి విను మంతయు శ్ర ీ
హ్ర  వాకాముగా న ఱింగ  యవనీనాథా!  

5.1-10-ఆటవ లద్వ 
కోర  వేడక నీవు నార్దుండును నేను 
నందఱమును నీశిరాజఞుఁ బూని 
యుడుగ క పుడు జేయనునివార్ము గాన 
నతని యాజఞుఁ దపప నలవి గాదు.  

5.1-11-వచనము 
మఱియు శ్రహీ్ర  యాజఞను జీవుండు తపో విదాలను యోగ వీర్ా జాఞ నార్థ 
ధర్ెంబులను దనచేత నొర్ులచేతం దప్రపంప సమర్ుథ ండు గాుఁ; డుతపతిత  సరథతి 
నాశంబులకు శ్లకమోహ్భయసుఖ్దుఃఖ్ంబులకు నీశిరాధ్ీనుండె కాని జీవుండు 
సితంతుిండు గాుఁడు; శ్రహీ్ర  వాగూీపంబు లయిన శీుతులందు గుణతయిం బను 
ర్జాువున బంధ్వంపంబడిన యసెద్ాదులము ముకుుఁద్ాిటిచేుఁ బశువు 
మనుషుాలకు వశంబయిన చందంబున నీశిరాజఞం బవిర తంచుచుందుము; 
నర్ుండు సుఖ్దుఃఖ్ానుభవంబులకు నీశిరాధ్ీనుండు; నేతంిబులు గలవాని చేతుఁ 
ద్వవియంబడిన యంధుండును బో ల  నీశిర్ుం డిచిున సుఖ్దుఃఖ్ంబు 
లనుభవించుచునివార్ము; సిపింబునం గని పద్ార్థంబు మే్లాకంచి 
మిథాగాుఁ దలంచిన చందంబున మోక్ార థయిెైన సుజాఞ నవంతుండు పాిర్బధ 
సుఖ్దుఃఖ్ంబు లనుభవించుచు ద్ేహాంతరార్ంభ కర్ెంబులం బాయనొలిుఁడు; 
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వనవాసర యిెైనను జితేంద్వయిుండు గాకుండెనేనిుఁ గామాద్వ సహితుం డగుటంజేసర 
సంసార్బంధంబులు గలుగు; గృహ్సాథ శమీంబందును జితేంద్వయిుండెై యాతె 
జాఞ నంబుగల పుర్ుషునకు మోక్షంబు సరద్వధంచు; శతుివుల గ లువ నిశేయించిన 
పుర్ుషుండు దుర్్ం బాశయీించి శతుివుల జయించిన మాడికని మోక్ార థ యగు 
నీవును గృహాశయీుండ వగుచు శ్రనీారాయణ చర్ణార్విందంబు లను దుర్్ం 
బాశయీించి యర షడిర్్ంబు జయించి ముకతసంగుండవ ై యిాశిర్ కల్లపతంబు 
లగు భోగంబు లననుభవించి ముకితంజ ందు;" మనినుఁ ప్రియవతిుండు తిిభువన 
గుర్ుండయిన చతురానను వాకాంబు లవనతమసతకుం డెై బహ్ుమాన 
పూర్ికంబుగ నంగీకర ంచె; అంత. 

5.1-12-ఆటవ లద్వ 
సర్సరజాసనుండు సాియంభువుని చేత 
నధ్వకమ్మైన పూజలంద్వ నార్ 
దుండు నా ప్రియవతిుండును జూడంగుఁ 
జనియిెుఁ దనదు పూర్ి సదనమునకు.  

5.1-13-ఆటవ లద్వ 
సతాసంధుుఁడెైన సాియంభువుం డను 
మనువు బహి్ెచేత మనినుఁ దగ 
నంద్వ యంత నార్ద్ానుమతంబునుఁ 
దనదు సుతుని రాజామునను నిల్లప్ె.  

5.1-14-వచనము 
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ఇట ి  సాియంభువమనువు భూచక ీపర పాలనంబునకుుఁ బిియ వతిునిుఁ బటటంబు 
గటిట  విషమంబులగు విషయంబుల వలన విముకుత ండెై వనంబునకుం జనియిె; 
అంత. 

5.1-15-మతేతభ వికీీడితము 
ధర్ణీవలిభుుఁ డా ప్రియవతిుుఁడు మోదం బందుచున్ ల్మల నీ 
శిర్వాకాంబునుఁ గర్ెతంత ిపర్ుుఁడెై సంగంబులం బాపు శ్ర ీ
హ్ర పాద్ాంబుజ చింతనం దగ ల్ల నితాానందముం బొ ంద్వ దు 
ర్ార్ రాగాదులుఁ బాఱుఁద్యల్ల పజిలం బాల్లంచె నతుానితిన్.  

5.1-3-ఆగీి ధ్ాి దుల జనెంబు 

5.1-16-వచనము 
ఇట ి  ప్రియవతిుండు రాజాంబు చేయుచు విశికర్ె పజిాపతి పుతిిక యగు 
బర ిషెతి యనుద్ానిం బతిిగాుఁ బడసర, యా సతివలన శ్రల వృతత  గుణ ర్ూప 
వీర్ాద్ార్ాంబులం దనకు సమానుల ైన యాగీిధ్ేి ధెజిహ్ి, యజఞబాహ్ు, 
మహావీర్, హిర్ణారేతో, ఘృతపృషట, సవన, మే్ధ్ాతిథవ, వీతిహ్ో త,ి కవు లను 
నామంబులు గల పుతదిశకంబును; నూరా్సితి యను నొకక కనాకను గాంచె; 
నందుుఁ గవి మహావీర్ సవనులు బాలకులయుా నూర్ధవరేతసుకల ై 
బహి్ెవిద్ాానిష్ాణ తుల ై యుపశమనశ్రలు ర్గుచుం బార్మహ్ంసాయోగం 
బాశయీించి, సర్ిజీవనికా యావాసుండును, భవభీతజనశర్ణుాండును, 
సరాింతరాామియు, భగవంతుండు నగు వాసుద్ేవుని చర్ణార్వింద్ావిర్త 
సెర్ణానుగత పర్మ భకితయోగానుభావంబున విశ్లధ్వతాంతఃకర్ణు లగుచు 
నీశిర్ుతాద్ాతెయంబుుఁ బొ ంద్వర ; అంత. 
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5.1-17-సీస పదాము 
వసుధ్ేశ! యా ప్రియవతిుుఁ డొండు కాంత యం;  
 దధ్వకుల మనింతరాధ్వపతుల 
మఱియు నుతతముుఁడు తామసుుఁడు ర ైవతుుఁ డను;  
 సుతులను బుటిటంచె సుమహితులను;  
మునుి జనిెంచిన మువుిర్ు పుతుిలు;  
 నవాయ పదవికి నర్ుగుటయును 
నంతుఁ బిియవతిుుఁ డఖిల శ్ాతవికోటిుఁ;  
 దన బాహ్ుబలముచేతను జయించి 

5.1-17.1-తటేగతీి 

యతుఁడు బర ిషెతీ కాంతయందుుఁ బీితి 
గల్లగ  య్వన ల్మలా వికాస హాస 
హేలనాదులుఁ జితతంబు గీలుకొల్లప 
గత వివేకుండుబో ల  భోగములుఁ బొ ంద్ె.  

5.1-18-వచనము 
ఇట ి  ప్రియవతిుం డేకాదశ్ార్ుబద పర వతసర్ంబులు రాజాంబు చేసర యొకకనాడు 
మే్ర్ునగ పదిక్ిణంబు చేయు సూర్ుానకు నపర్భాగంబునం బవిర తంచు 
నంధకార్ంబు నివర తంపంబూని భగవదుపాసనా జనితాతిపుర్ుష పభిావుండెై 
సవితృ ర్థసదృక్ష వేగంబు గల్లగ  తేజఞమయం బెైన ర్థంబు నారోహ్ణంబు చేసర 
రాతుిల న లి ద్వనంబు లగనర్ుత  నని సపతరాతంిబులు ద్వితీయ తపనుండునుం 
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బో ల  నర్దంబు పఱపుటయు నా ర్థనేమి మార్్ంబులు సపతసముదంిబులును, 
నా మధా భూసంధులు సపతద్ీిపంబులు నయిెా; నందు. 

5.1-19-సీస పదాము 
సర్స జంబూ పిక్ష శ్ాలెల్లద్ీిప కు;  
 శక్ీంచ శ్ాక పుషకర్ము లనుఁగ 
నలర్ు నా ద్ీిపంబులందు జంబూద్ీిప;  
 మొనర్ంగ లక్షయోజనము లయిెా;  
నట యుతతరోతతరాయత సంఖ్ాుఁ ద్ాద్విగు;  
 ణిత మయి యొండొంటి కతిశయిలుి   
క్ారేక్షుర్స సు రాజాక్మర్ దధుాద;  
 కంబులు గలుగు సాగర్ము లేడు 

5.1-19.1-తటేగతీి 

ద్ీిప పర మాణములు గల్్ల విసతర లుి  
సంధ్వ సంధ్వని బర ఖ్ల చందమునను  
గమీము దపపక యొండొంటిుఁ గలయకుండు 
సకల జీవుల క లి నాశుర్ాముగను.  

5.1-20-వచనము 
అటిట  దీ్ిపంబుల యందుుఁ బర పాలనంబునకుం బిియవతిుం డాతెభవులు 
నాతెసమాన శ్రలుర్ున ైన యాగీిధ్ేధిెజిహ్ి యజఞబాహ్ు హిర్ణారేతో ఘృతపృషఠ  
మే్ధ్ాతిథవ వీతిహ్ో తుిల నొకొకకకని నొకొకక ద్ీిపంబునకుం బటటంబుగటిట  
యూరా్సితి యను కనాకను భార్్వున కిచిున, నా భార్్వునకు నూరా్సితి 
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యందు ద్ేవయాని యను కనాార్తింబు జనించె; అటిట బలపరాకమీవంతుం 
డెైన ప్రియవతిుండు విర్కుత ండెై యొకకనాుఁడు నిజ గుర్ువగు నార్దుని 
చర్ణానుసేవాను పతిత రాజాాద్వ పపించ సంసర్్ంబుుఁ దలంచి యిటినియిె. 

5.1-4-వనంబునకుజనుట 

5.1-21-సీస పదాము 
అకకట! యిే నింద్వయిములచేుఁ గటటంగుఁ;  
 బడియుండి యందులుఁ బాయలేక 
యజాఞ న విర్చితం బగు సర్ివిషయము;  
 లను నంధకూపంబులందు నడుఁగ  
తర్ుణుల కే వినోదమృగంబన ై యుంటి;  
 యవి యిెలి నే నొలి ననుచు రోసర 
హ్ర కృపచే నపుప డబిబన యాతె వి;  
 దాను గల్్ల తనవ ంట నర్ుగుద్ెంచు 

5.1-21.1-తటేగతీి 

కొడుకులకు న లి రాజాము గుదుర్ు పఱచి 
తనదు పతుిల ద్వగనాడి ధనము విడిచి 
హ్ర విహార్ంబు చితతంబునందు నిల్లప్ర 
పర్ుఁగ నలిన నార్దపదవి కర గ .  

5.1-22-వచనము 
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ఇట ి  దన ర్థమార్్ంబులు సపత  దీ్ిపసాగర్ంబులుగాుఁ జేసర సూర్ుానకుుఁ 
బతిిసూర్ుాండెై సర ద్వ్ ర వనాదులచే భూత నిర్ిృతితకొఱకుుఁ బతిి ద్ీిపంబునకు 
నవధులు గల్లపంచి దీ్ిపవరి్ నిర్ణయంబులం బుటిటంచి పాతాళ్ భూ సిరా్ ద్వ 
సుఖ్ంబులు నర్కసమానంబులుగాుఁ దలంచి విర్కితంబొ ంద్వ నిర్ంతర్ భగవద్ాధ యన 
విమల్మకృతాశయుం డగుచు హ్ర భకిత ప్రియుండయిన ప్రియవతిుని చర తంిబు 
ల్మశిర్ునకుుఁ దకక ననుాల క ఱుంగుఁ దర్ంబుగా; దతని మహిమంబులు 
నేడుుఁనుం గ్నియాడుదు" ర్ని శుకుండు మఱియు నిటినియిె. 

5.1-23-కంద పదాము 
హ్ర సేవనా ప్రియవతిుుఁ 
డర్యుఁగుఁ గ ైవలాపదవి నందుట యర్ుద్ే?  
ధర్ుఁ జండాలుం డెైనను 
హ్ర  నామసెర్ణుఁ జ ందు నవాయపదమున్.  

5.1-24-వచనము 
అని పల్లకి శుకుండు మఱియు నిటినియి ె

5.1-5-వరాి ధ్వపతుల జనెంబు 

5.1-25-మతేతభ వికీీడతిము 
జనకుం డిట ి  విర్కుత ుఁడెైనను దద్ాజఞం జేసర యాగీిధుిుఁ డే 
పున ధర్ెపతిిపాలనుం డగుచు జంబూ ద్ీిపమునేిలుచుం 
దన సతుపతుిలమాడిక న లి పజిలం ద్ాతపర్ా చితతంబునన్ 
ఘనతం బోి చె ననేకకాల మిలుఁ బఖి్ాాతంబుగా భూవరా!  
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5.1-26-వచనము 
ఇటిగీిధుిండు రాజాంబు చేయుచు నొకకనాుఁడు పుతకిాముండెై మందరాద్వ ి
సమీపంబున నఖిలోపచార్ంబుల నేకాగచీితుత ండెై యర ుంచినం 
గమలసంభవుండు సంతసరలి్ల తన సముెఖ్ంబున సంగీతంబు చేయు పూర్ిచితిత  
యను నపసరోంగనం బంపుటయు నా యపసరాంగన చనుద్ెంచి ర్మణీయ వివిధ 
నిబిడ విటప్ర విటప సమాశిిషట సమీప సువర్ణ లతికార్ూఢసథల విహ్ంగమ 
మిథునోచాేర్ామాణ షడాా ద్వ సిర్ంబులచే బో ధామాన సల్లలకుకుకట కార్ండవ 
బక కలహ్ంసాద్వ విచిత ికూజిత సంకులంబు లయిన నిర్ెలోదక 
కమలాకర్ంబులు గల తద్ాశమీోపవనంబు నందు విహ్ర ంచుచు విలాస విభమి 
గతివిశే్షంబులం జలనంబు నొందు సిర్ణ చర్ణాభర్ణసినం 
బనిర్ద్ేవకుమార్ుం డాల్లంచి యోగసమాధ్వం జేసర ముకుళితనేతుిండెై యుండి 
యలిన కనువిచిు చూచి తన సమీపంబున మధుకరాంగనయుంబో ల ుఁ 
బుష్ాపఘాొణంబు చేయుచు ద్ేవమానవుల మనోనయనంబుల కాహిాదంబు 
బుటిటంచుచునిగతి విహార్ వినయావలోకన సుసిరావయవంబుల మనెథ 
శర్పర్ంపర్ంల నొంద్వంచుచు ముఖ్కమల విగళితామృత 
సమానహాసభాషణామోదమద్ాంధంబు లయిన మధుకర్ మిథునంబుల 
వంచించి, శ్రఘీ ొగమనంబునం జల్లంచు కుచ కచమే్ఖ్లలు గల ద్ేవిం గనుంగ్ని 
చితతచలనంబు నొంద్వ మనెథపర్వశుండెై జడుని చందంబున నిటినియిె. 

5.1-27-కంద పదాము 
" సతి నీ వ వితె వీ ప 
ర్ితమున కేమ్మైనుఁ గోర వచిున వనద్ే 
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వతవో? శ్ార్దవో? ర్తి 
పతి పంచిన మాయవో? తపసాసర్మవో?  

5.1-28-ఉతపలమాల 

అంగజుుఁ డెకుకడించిన శరాసనమున్ ధర యించి యంత నా 
యంగజు వేుఁట మానవమృగావళి సూటిగుఁ నేచు ద్ానవో?  
ర్ంగగు నీ నిజాకృతి తెఱం గ ఱుుఁగంగ నిజంబు పలుకమా 
యంగన నినుిుఁ గనొ్ నిన యంత ననంగుుఁడు సందడించెడున్.  

5.1-29-కంద పదాము 
ప లుపగుచుని విలాసం 
బుల నంగజు బాణములను బో ల డి నీ చం 
చల సతకటాక్షవీక్షణ 
ముల న విని నింతి చితతమునుఁ గలుఁచెదవే?  

5.1-30-చంపకమాల 

చెదర్ుఁగ వేదముల్ చదువు శిషుాలప్ెైుఁ దగుఁ బుషపవృషరట  స 
మెదమున నంతలోుఁ గుర యు మాడికని మనెథసామగానముల్ 
చద్వవ డు శిషుాలో యనుఁగ షటపదపంకుత లు చేర  మొోయుఁగాుఁ 
బదపడి మీుఁద రాలుుఁ గచభార్ము నందుల జాఱు కొీవిిర్ుల్.  

5.1-31-కంద పదాము 
అంద్వయలు టిటిటభంబుల 
చందమునం బాదపంకజంబుల యందున్ 



1017 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము పథిమాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

యందంద మొోయుచును నా 
డెందంబునుఁ దగ ల్ల సందడించెడిుఁ దర్ుణీ!  

5.1-32-కంద పదాము 
పాయక కదంబ పుషప 
చాేయం గల వసత రకాంతి చల ి డుుఁ గంటే 
యా యిెడ నితంబరోచులు 
గాయుచు న డతెగక తఱిమి కప్ెపడుుఁ దనీి!  

5.1-33-కంద పదాము 
నిర్తము నీ తనుమధాముుఁ 
గర్ మర్ుదుగ నర్సర చూడుఁ గానంబడ; ద్ీ 
కర కుంభంబులుఁ బో ల డి 
గుర్ు కుచముల న ట ి  నిలుపు కొంటి లతాంగ!ీ  

5.1-34-కంద పదాము 
ప ంకములగు కుచములప్ెైుఁ 
గుంకుమ పంకంబుుఁ బూసరకొని వాసనలం 
గ్ంకక వ దచల ి డు నీ 
బింకం బగు చనుిద్యయి ప్ెంపో ! స ంపో !  

5.1-35-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఏ లోకంబున నుండి వచిుతివి? నీ విచోుటికిన్ మునుి నే 
నే లోకంబునుఁ జ పపుఁ జూప న ఱుుఁగనీి సుందరాకార్ము 
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నీి లాల్లతాము ల్మ వినోదములు నీ కిటలి పుపనే? కామినీ!  
భూలోకంబున క ట ి  వచిుతివి నా పుణాం బగణాంబుగన్?  

5.1-36-కంద పదాము 
హాసావలోకనంబుల 
భాసరల ి డు నీ ముఖ్ంబు పలుమఱు నిపుడే 
యాసలు పుటిటంపుఁగ నే 
నాసగ్న ద నినుిుఁ జూచి యంబుజనేతాి!  

5.1-37-ఆటవ లద్వ 
కందులేని యిందుకళ్ మించి న మోెము 
కాంతి యుకత మగుచుుఁ గానుప్రంచెుఁ 
గాన విషుణ కళ్యుుఁ గాుఁబో లు నని నా మ 
నంబునందుుఁ ద్య ుఁచె నళిననేత!ి  

5.1-38-మతేతభ వికీీడితము 
పట తాటంక ర్థాంగ యుగెమునకుం బలాెఱు భీతిలుి చున్ 
నటనం బంద్ెడు గండుమీనములతో నాసని నీలాలకో 
తకట భృంగావళితో ద్విజావళి లసతాకంతిన్ విడంబించు మా 
ఱట కాసార్ముుఁ బో ల్ల న మొెగము ద్ా ర్ంజిలుి  నతుానితిన్.  

5.1-39-చంపకమాల 

కర్ువల్లుఁ బాయు వసత రమును గటట న ఱుంగవు; చూడిక ద్వకుకలం 
బఱపుచుుఁ జంచరీకముల భాతిుఁ జ లంగ డు కంధర్ంబునం 
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బొ ర్ల డు ముకతకేశభర్ముం దుఱుమంగుఁ దలంప; విపుప డి 
టిర్ుదుగ ర్తికందుక విహార్ము సల పడు సంభిమంబునన్." 

5.1-40-వచనము 
మఱియు నిటినుుఁ "దపో ధనులగు వార్ల తపంబులను నీ ర్ూపంబున 
నపహ్ివించిన ద్ాన; వీ చకకదనం బేమి తపంబున సంపాద్వంచితివి? నా 
తోడంగూడి తపంబు చేయుము; సంసార్ంబు వృద్వధ ుఁ బొ ందం జేయుము; 
పద్ాెసనుండు నాకుం బతిాక్షంబెై నినుి నిచిునవాుఁడుుఁ; గావున నినుి 
విడువంజాలను; నీ సఖీజనంబులు నా వాకాంబులకు ననుకూల్లంతుర్ుగాక; 
నీవు చనుచోటికి ననుిం ద్యడొకని చను" మని సీత రలకు ననుకూలంబుగాుఁ బలుక 
నేర ున యాగీిధుిండు ప్ెకుకభంగులం బల్లకిన నా పూర్ిచితితయు నతని 
యనునయ వాకాంబులకు సమెతించి వీర్శ్ేషీుఠ ండగు నా రాజవర్ుాని బుద్వధ  
ర్ూప శ్రలౌద్ార్ా విద్ాా వయశ్రలీచేుఁ బరాధ్ీనచితత  యగుచు జంబూద్ీిపాధ్వపతి 
యగు నా రాజశ్ేషీుఠ ని తోడంగూడి శతసహ్స ిసంవతసర్ంబులు భూసిర్్ భోగంబు 
లనుభవించె; నంత నాగీిధుిం డా పూర్ిచితితవలన నాభి కింపుర్ుష 
హ్ర వరేిలావృత ర్మాక హిర్ణెయ కుర్ు భద్ాిశి కేతు మాల సంజఞలు గల 
కుమార్ులుఁ బతిిసంవతసర్ంబు నొకొకకకనిుఁగుఁ ద్ొమెండిం గాంచె; అంత నా 
పూర్ిచితిత  యా యర్ాకుల గృహ్ంబున విడిచి యాగీిధుిం బాసర 
బహి్ెలోకంబునకుం జనిన నా యాగీిధ ిపుతుిలు మాతృసామర్థయంబునం జేసర 
సిభావంబునన శరీర్బలయుకుత  లగుచుుఁ దండిచిేత ననుజాఞ తుల ై తమ 
నామంబులుఁ బసిరదధంబు లయిన జంబూద్ీిపాద్వ వరి్ంబులం బాల్లంచుచుండిర ; 
అంత నాగీిధుిండు నా పూర్ిచితిత  వలనం గామోపభోగంబులం దృప్రత ం బొ ందక 
పూర్ిచితితం దలంచుచు వేద్యకతంబులగు కర్ెంబులంజేసర తతసలోకంబగు బహి్ె 
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లోకంబునకుం జనియిె; నిట ి  దండి ిపర్లోకంబునకుం జనిన నాభి పమిుఖ్ులగు 
నాగీిధకిుమార్ులు దొ్మెండుిను మే్ర్ుద్ేవియుుఁ, బతిిర్ూపయు, 
నుగదీంషట రయు, లతయు, ర్మాయు, శ్ాామయు, నార యు, భదయిు, 
ద్ేవవతియు నను నామంబులు గల మే్ర్ు పుతిికలగు తొమెండుి కనాకలను 
వివాహ్ం బెైర ; అంత. 

5.1-6-ఋషభుని జనెంబు 

5.1-41-ఆటవ లద్వ 
నర్వరేణుాుఁడెైన నాభి సంతానార్థ 
మంగనయును ద్ాను యజఞ పుర్ుషుుఁ 
డయిన వాసుద్ేవు నతుల భకితశదీధ 
లను జ లంగ  పూజ లగనర్ుఁ జేసర.  

5.1-42-వచనము 
మఱియుం బవిర్్య సంజిఞకంబు లగు ధర్ెంబులు శదీ్ాధ  విశుదధదవిా దే్శ కాల 
మంతరి తవగాక్ిణా విధ్ాన యోగంబులం బర్మే్శిర్ుని మ్మప్రపంచిన న విర కిం 
బసినుిండు గాని పుండరీకాక్షుండు భకతవతసలుం డెై సుర్ుచిరావయవంబులతో 
యజనశ్రలం బయిన యాతని హ్ృదయంబు నందుుఁ బాయని ర్ూపంబు గల్లగ  
మనోనయనానందకరావయవంబులు గల తన సిర్ూపం బాతనికిుఁ జూపం 
దలంచి. 

5.1-43-సీస పదాము 
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అంత నావిషకృత కాంత చతుర్ుాజం;  
 బులును బీతాంబర్ంబును వ లుంగ  
శ్రవీతసక్సుత భ శ్రరీ్మా చిహ్ింబు;  
 లుర్మందుర్మామ్మై యిర్వు పడుఁగ 
శంఖ్ చక ీగద్ాంబుజాత ఖ్డా్ ద్వ ద్వ;  
 వాాయుధంబులు చేతులందు మ్మఱయ 
నతుల్లత నవ ర్తిహాట కాంకిత నూతి;  
 ఘనకిరీటదుాతు ల్డలుకొనుఁగుఁ 

5.1-43.1-తటేగతీి 

గర్ణ కుండల కటిసూతి కనకర్తి 
హార్ కేయూర్ వర్నూపురాద్వ భూష 
ణముల భూషరతుుఁడెైన శ్రనీాయకుండు 
దంపతుల కపుప డెదుర్ుఁ బితాక్ష మయిెా.  

5.1-44-తేటగీతి 

ఇట ి  పతిాక్షమగు పర్మే్శిర్ునకుుఁ 
బెనిిధ్ానంబుుఁ గనుుఁగ్ని ప్ేద మాడిక 
హ్రి్మున ఋతిిగాద్వ కులవనతాసుా 
లగుచు నభినుతి చేసర ర టినుచు నపుడు.  

5.1-45-కంద పదాము 
పర పూర్ుణ ుఁడ వ ై యుండియ 
మఱువక మా పూజ ల లి మనిింతువు; నీ 
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చర్ణార్ వింద సేవయు 
ధర్ుఁ బెదాలు వినిచి నట ల దగుఁ జేసెదమౌ.  

5.1-46-కంద పదాము 
ఏ మిపుడు చేయు సంసుత తి 
నీ మహిమ న ఱింగ  కాదు; నిర్తముుఁ బెదాల్ 
ద్ా మ్మద్వ యుపద్ేశించిర్ 
యా మతమునుఁ బసిుత తింతు మయా! మహాతాె!  

5.1-47-వచనము 
మఱియు నీవు సంసారాసకతమతి గల్లగ న వార కి వశుాండవుగావు; 
యిాశిర్ుండవును బకిృతి పుర్ుష వాతిర కుత ండవును బర్మ పుర్ుషుండవును 
నయిన నినుిుఁ బొ ందని పపించాంతర్్తంబు లయిన నామర్ూపంబులు గల 
యసెద్ాదులచేత నిర్ూప్రంప నశకాంబగు; సర్ిజీవులం జ ంద్వన దుర త 
సంఘంబుల నిర్సరంచు సిభావంబు గల నీ యుతతమ గుణంబులందు నేకద్ేశంబ 
గాని సర్ిగుణనిర్ూపణంబు చేయ శకాంబుగానేర్దు; నీ భకుత లు మికికల్ల 
భకితంజేసర సంసుత తించు గద్ద్ాక్షర్ంబులను సల్లల శుదధ పలివ తులసీదళ్ 
దురాిరాంకుర్ంబులను సంపాద్వంచిన పూజను సంతసరల ి డి నీకు బహ్ువిధ దవిా 
సంపాదనంబు గల్లగ  విభవ యుకతంబు లయిన యశిమే్ధ్ాదులును 
దృప్రత కర్ంబులు గానేర్వు సిభావంబున సర్ికాలంబులందును సాక్ాతకర ంచి 
యతిశయంబెై వర తంచుచు నశ్ేషపుర్ుష్ార్థ సిర్ూపంబుుఁ బర్మానంద ర్ూపంబు 
న ైనవాుఁడ వగుటం జేసర యజాఞ దుల యందు నీకుుఁ దృప్రత  లేక యుని 
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నసెద్ాదుల కోర కల కుపచర ంచు కతంబున యజాఞ దుల నొనర ంతుము;" అని 
మఱియు నిటినిర . 

5.1-48-కంద పదాము 
బాల్లశుల మగుచు మికికల్ల 
మే్ ల ఱుగని మముె నీదు మించిన దయచేుఁ 
బాల్లంతు వితుత  వ పుపడుుఁ 
జాలుఁగ నిహ్పర్ములందు సకల సుఖ్ములున్.  

5.1-49-ఆటవ లద్వ 
ఇపుడు మే్ము నీకు నిషటంబు లగు పూజ 
లాచర ంపకుని న ైన నధ్వక 
మయిన నీ కృపాకటాక్ష వీక్షణములుఁ 
జకకుఁ జూచి తగుఁ బిసనుిుఁ డగుచు.  

5.1-50-కంద పదాము 
వర్ మీయుఁ దలుఁచి మముెం 
గర్ుణించితి గాక; నినుిుఁ గనుగ్నుటకున ై 
యర్సర నుతింపుఁగ మాకుం 
దర్ మగునే? వర్ద! నీర్దశ్ాామాంగా!  

5.1-51-వచనము 
మఱియు నిససంగుల ై నిశితజాఞ నంబునంజేసర ద్యషర్హితుల ై భగవతసవభావులు 
నాతాెరాములు నగు మునులకు సుత తియింపుఁ దగ న గుణంబులు గలవాడ 
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వగుచుండియుుఁ బసినుిండవు; సఖలన క్షుత పతన జృంభణాద్వ దుర్వసథ 
లందును జరామర్ణాద్వ దురా్శలందును వివశుల మగు మాకుుఁ గలెష 
నాశకర్ంబులయిన భవద్వధవానామంబులు మా వచనగోచర్ంబులగుం గాక; 
మఱియు నీ రాజర ి పుతకిాముండెై నీ తోడ సమానుండయిన కుమార్ునిం గోర  
కామంబుల సిరా్ పవర్్ంబుల నీనోప్రన నినుం బూజించి ధనకాముం డెైనవాుఁడు 
ధనవంతునిం జేర  తుషమాతంి బడిగ న చందంబున మోక్షనాథుండ వ ైన నీవలన 
సంతానంబు గోర్ుచునివాుఁడు; జయింపరాని నీ మాయ చేత న విండు 
మోహ్ంబు నొంద్వ విషయాసకుత ండు గాక యుండు? నర్థకాములము 
మద్ాంధులము నగు మే్ము నినుి నాహాినంబు చేసరన యపరాధంబు 
సరాితెకుండ వగుటం జేసర సామాంబుచే మనిింప దగుదువు; మముె దయుఁ 
జూడు" మని పణిమిలి్లన సరేిశిర్ుండు వరాి ధ్వపతి యగు నాభిచేతను, 
ఋతిికుకలచేతను, వందామానుండెై దయాకల్లతుం డగుచు యిటినియిె. 

5.1-52-కంద పదాము 
మునులార్! వేదవాకాము 
లను బసిుత తి చేసర సర్ిలక్షణముల నా 
క న యగు పుతుిని నిమెని 
వినుఁ బల్లకితి ర పుడు మిగుల వేడుకతోడన్ 

5.1-53-కంద పదాము 
నాకాద్వ లోకములలో 
నాకున్ సర వచుు నటిట నందను న ట  నా 



1025 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము పథిమాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

లోకంిప లేర్ు; గావున 
నాకున్ సర  నేన కా మనమున న ఱుుఁగుుఁడమ.  

5.1-54-వచనము 
అద్వయునుం గాక భూసురోతతములు నా ముఖ్ంబగుటం జేసర విపవిాకాంబు 
దప్రపంపరాదు; మీర్ు నా యిాడు కుమార్ు నడిగ తిర  గావున నాభిపతిి యగు 
మే్ర్ుద్ేవి యందు నేన పుతుిండన ై జనియించెద" నని పల్లకి పర్మే్శిర్ుం 
డాగీిధ్ీయిపతిి యగు మే్ర్ుద్ేవి చూచుచుండ నా యజఞంబున నంతరాధ నంబు 
నొంద్వ యా నాభిమీుఁద్వ దయం జేసర ద్వగంబర్ులును దపసుిలును జాఞ నులును 
నూర్ధవరేతసుకలును నగున ైషరఠ కులకు యోగధర్ెంబుల న ఱింగ ంపం దలంచి 
పుండరీకాక్షుండు నాభిపతిియగు మే్ర్ుద్ేవి గరాాగార్ంబునం బవిేశించె; నంత. 

5.1-55-ఆటవ లద్వ 
మే్ర్ుద్ేవియందు మే్ర్ుధ్ీర్ుం డగు 
హ్ర  సమసత  లక్షణానిితుండు 
శమదమాద్వగుణ విశ్ార్దుం డుదయించె 
సకలజనుల కపుడు సంతసముగ.  

5.1-56-ఆటవ లద్వ 
ధవళ్ కాంతియుకితుఁ దనర్ు ద్ేహ్ంబును 
మహిత బలపరాకీమంబు వీర్ా 
మును దలంచి చూచి జనకుండు ప్ేర డె 
సుతుని ఋషభుుఁ డనుచు స ంపుతోడ.  
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5.1-7-ఋషభుని రాజాాభిషేకము 

5.1-57-కంద పదాము 
ధర్ణీసుర్ులును మంతుిలుుఁ 
బర వార్ము హితులుుఁ బజిలు బాంధవులును సు 
సరథర్మతి నా బాలకునిం 
గర్ మనురాగమున రాజుగాుఁ జూచి ర లన్.  

5.1-58-కంద పదాము 
పుర్ుహ్ూతుుఁ డతని మహమిలు 
సర్గున విని చితతమునకు సహ్ాము గామిం 
బర కించి ఋషభుఁ డేల డి 
ధర్ణి ననావృషరఠ  మిగుల దటటము చేసెన్.  

5.1-59-ఆటవ లద్వ 
అద్వ యిెఱింగ  ఋషభుుఁ డంతట యోగ మా 
యా బలంబు కతన నఖిల రాజా 
మందుుఁ గుర యుఁ జేసె నతాంత సంపూర్ణ 
వృషరట  ద్వనద్వనంబు వృద్వధ ుఁ బొ ంద.  

5.1-60-వచనము 
ఇట ి  ఋషభుండు పుర్ందర్ుండు చేయు ద్ౌషటయంబునకు నవిి యజనాభం బను 
తన మండలంబు సుభిక్షంబుగాుఁ జేసె; నాభియుం దన కోర న చందంబునం 
బుతుిండు జనియించి వర థలుి టకు సంతసరలి్ల తనచేత నంగీకర ంపంబడు నర్లోక 
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ధర్ెంబు గల పుండరీకాక్షుని మాయా విలసరతంబునం జేసర "బాలకా! నా 
తండి!ి" యని మోహ్ంబున నుపలాల్లంచుచుుఁ బజిానురాగంబున సర్ిసమెతుం 
డయిన పుతుిని సమయసేతు ర్క్షణంబునకుుఁ బూజాంబయిన రాజాంబునం 
దభిషరకుత ం జేసర భూసుర్ులకుుఁ బధి్ానవర్్ంబునకు నపపగ ంచి మే్ర్ుద్ేవిం గూడి 
నర్నారాయణ సాథ నం బయిన బదర కాశమీంబునకుం జని యచుట 
మహాయోగసమాధ్వచే నర్నారాయణాఖ్ుాండుుఁ బుర్ుష్ో తతముండు నగు 
వాసుద్ేవు నారాధ్వంచి క్మణద్ేహ్ుండెై యా నాభి హ్ర  తాద్ాతెయంబు నొంద్;ె అంత. 

5.1-61-చంపకమాల 

సర్సత నే నృపాలకుని జనెమునందును భూసురోతతముల్ 
సర్సరజనాభునిం దగుఁ బసినితుఁ బెటిటన నంత మ్మచిు యిా 
శిర్ుుఁడు దనంత గర్ామున వచిు తనూభవుుఁడెై జనించె, నా 
నర్పతి నాభికిన్ సర  యనం దగునే నర్నాథ! యనుాలన్.  

5.1-62-వచనము 
అంత. 

5.1-8-భర్తుని జనెంబు 

5.1-63-సీస పదాము 
భూవర్ుుఁ డగు ఋషభుుఁడు దన రాజాంబుుఁ;  
 గర్ెభూమిుఁగ నాతెుఁ గాంచి జనుల 
కందఱకును బిియం బగునట ి  కర్ె తం;  
 తంిబెలిుఁ ద్ెలుపంగుఁ దలుఁచి కర్ె 
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ములు చేయుటకు గుర్ువులయొదా వేదంబు;  
 చద్వవి వార్ల యనుజఞను వహించి 
శతమనుాుఁ డిచిున సతి జయంతీ కనాుఁ;  
 బర ణయంబెై యటిట పడుఁతి వలన 

5.1-63.1-తటేగతీి 

భర్తుుఁ డాద్వగ సుతుల నూర్ుిర్ను గాంచె 
నటిట  భర్తుని పే్ర్ను నవనితలము 
పుర్వరాశమీ గ ర తర్ుపూర్ణ మగుచు 
నమర  భార్త వరి్ నామమున మించె.  

5.1-64-వచనము 
ఆ మహాభార్తవరి్ంబునందుుఁ దమతమ పే్ర్ంబర్ుఁగు భూములకుుఁ 
గుశ్ావరేతలావర్త బహిాెవరాత రాావర్త మలయకేతు భదసిేనేంద ిసపృగ ి దర్ా 
కీకట లను తొమెండుి కుమార్ులను దకుకంగల తొమెండుి పుతుిలకుుఁ 
బధి్ానులం జేసె; నంతం గవి హ్ర్ాంతర క్ష పబిుదధ  ప్రపపలాయ నావిరోి తి దమిీఢ 
చమస కర్భాజను లనువార్ు తొమెండుిను భాగవత ధర్ెపకిాశకు ల ైర ; 
భగవనెహి మోపబృంహితంబు లగు వార్ల చర తంిబులు ముంద ర ఱింగ ంచెదుఁ; 
దకికన యిెనుబద్వయొకక కుమార్ులు ప్రతాిద్ేశకర్ులు నతి వినీతులు 
మహాశ్లీతిియులు యజఞశ్రలుర్ుుఁ గర్ెనిషుఠ లు నయిన బాిహ్ెణోతతము ల ైర ; 
ఋషభుండు సితంతుిండెై సంసార్ధర్ెంబులం బొ ర్యక కేవలానంద్ానుభవుం 
డయిన యిాశిర్ుండెై యుండియు బాికృతుండునుం బో ల ుఁ గాలానుగతంబు లగు 
ధర్ెంబుల నాచర ంచుచు దర్ెపవిర్తకులకు సముండును నుపశ్ాంతుండును 
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మ్మైతుిండును గార్ుణికుండును న ై ధరాెర్థ యశః పజిానంద్ామృతావరోధంబుచే 
గృహ్సాథ శమీంబులం బజిల నియమించుచుుఁ గ్ంత కాలంబు నీతిమార్్ంబు 
దపపక పజిాపాలనంబు చేయుచు వేదర్హ్సాంబు లగు సకల ధర్ెంబులును 
సివిద్వతంబు లయినను బాిహ్ెణోపద్ేశ పూర్ికంబుగా దవిా దే్శ కాల 
వయశరేదధర తవగ ి ధ్యద్ేధశ్లపచితంబులుగ నొకకకక కీతువును శతవార్ంబు 
యథావిధ్వగుఁ జేసర సుఖ్ం బుండె; నంత. 

5.1-65-కంద పదాము 
జనవర్ ఋషభుని రాజాం 
బున న ైహిక ఫలముుఁ గోర్ు పుర్ుషుని నొకనిం 
గనుుఁగ్న న ఱుంగ మ్మనిుఁడు 
నినతేజుం డతనిమహిమ లేమని చెపపన్.  

5.1-9-ఋషభునిదపంబు 

5.1-66-సీస పదాము 
ఆ ఋషభుండు రాజాంబు చేయుచు నుండి;  
 యంతట నొకకనాుఁ డాతెయందుుఁ 
దలపో సర భూలోక ఫల మప్ేక్ింపక;  
 మోహ్ంబు ద్వగనాడి పుతుిలకును 
దనరాజా మ్మలి నపపనజేసర వ నువ ంటుఁ;  
 గ్డుకులు మంతుిలుుఁ గ్ల్లచిరాుఁగ 
నలిన యర గ  బహిాెవర్త ద్ేశంబు;  
 నందుల నపుడు మహాతుెలయిన 
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5.1-66.1-తటేగతీి 

యటిట మునిజన సముెఖ్ంబందుుఁ జేర  
తనదు పుతుిల నందఱ డాయుఁ బిల్లచి 
పర్మ పుణుాండు ఋషభుండు పణియ మొపప 
హ్రి్ మందుచు నపుప డిటినుచుుఁ బల్లక .  

5.1-67-ఆటవ లద్వ 
తనయులార్! వినుుఁడు ధర్లోనుఁ బుటిటన 
పుర్ుషులకును శునకములకు లేని 
కషటములను ద్ెచుుుఁ గానుఁ గామంబుల 
వలన బుద్వధ  చేయవలదు మీర్ు 

5.1-68-చంపకమాల 

నర్ులకు నే తపంబు నననంత సుఖ్ంబులు గలు్ చుండు, శ్ర ీ
కర్మతి నా తపంబుుఁ దగుఁ గ కైొని చేసరన బహి్ెసౌఖ్ాముం 
ద్వర్ముగుఁ గలు్ ; వృదుధ లను ద్ీనులుఁ బోి వుుఁడు; దుషట వర్తనన్ 
జర్ుగుచునుండు కాముకుల సంగతిుఁ బో కుుఁడు; మీుఁద మే్లగున్.  

5.1-69-వచనము 
మఱియు నంగనాసకుత లగు కాముకుల సంగంబు నిర్యర్ూపం బయిన 
సంసార్ంబగు; మహ్తసంగంబు మోక్షద్ాిర్ం బగు; నటిట మహాతుె ల వి ర్నిన 
శతుి మిత ివివేకంబు లేక సమచితుత లును శ్ాంతులును గోీధర్హితులును 
సకలభూత దయాపర్ులును సాధువులును నగువార్లు మహాతుె 
లనందగుదు; ర్టిట మహాతుెలు నా యందల్ల సేిహ్ంబె పయిోజనంబుగాుఁ గల్లగ  
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యుండుటం జేసర విషయ వారాత పవిృతుత  లగు కుజనులందుుఁ దమ దే్హ్ గృహ్ 
మిత ిద్ారాతెజాదులందుుఁ బీితిలేక యుండుదుర్ు; విషయాసకుత ుఁ డయినవాుఁడు 
వార్థకర్ెంబులం జేయు నటిట  దుషకృత కర్ెంబులం జేయువాుఁ డెపుపడును 
బాపకర్ుెం డగుచుం గేిశదంబగు ద్ేహ్ంబు నొందుచుండుుఁ; గావునుఁ 
బాపమూలంబు లయిన కామంబులు గోర్కుుఁ; డమ జాఞ నం బెంత కాలంబుుఁ 
లేకయుండు నంతకాలంబు నాతెతతతవం బెఱుంగంబడ; ద్ా తతతవం 
బెఱుంగకుండుటజేసర ద్ేహికి దుఃఖ్ం బధ్వకంబెై యుండు; ల్లంగద్ేహ్ం బెంత దడ 
వుండు నంత దడవును మనంబు కర్ెవశంబెై జాఞ నవంతంబుగాక యవిదాం 
బాయకుండు; శరీర్ంబు గర్ెమూలం బగుట వలనుఁ గర్ెంబులు చేయుఁజనదు; 
వాసుద్ేవుం డగు నా యందుుఁ బీితి యిెంత తడవు లేక యుండు నంతదడవును 
ద్ేహ్ధర్ెంబులు బాధ్వంచు; విద్ాింసు డెైనను ద్ేహేంద్వియాదుల యందుుఁ 
బీితిచేసరన మిథునీభావ సుఖ్పధి్ానం బగు గృహ్సాథ శమీంబు నంగీకర ంచి 
సిర్ూప సెృతి శూనుాండెై మూఢుం డగుచు, నందు సంసార్తాపంబులుఁ 
బొ ందుుఁ; బుర్ుషుండు సీత రతోడం గూడి యేికీభావంబు నొందుట దనకు హ్ృదయ 
గంీథవయైెి యుండు; నందు జనునకు గృహ్క్ేత ిసుతాపత  వితతంబులందు "నేను 
నాయద్వ" యనియిెడి మోహ్ంబు గలుగు; నటిట  సీత రపుర్ుష మిథునీ భావంబుచే 
సంతానంబు గలుగు; నా సంతాన కార్ణంబున గృహ్క్ేత ివితాత దులు 
సంపాద్వంపంబడు; నందు మోహ్ం బధ్వకం బగుటంజేసర మోక్షమార్్ంబు దవిగు; 
నిట ి  సంసార్ంబునం దుండియు మనంబున న పుడు ముకితచింతం జేయు 
నపుపడు సంసార్ంబును బాయు; మోక్ోపాయంబులు పర్మగుర్ుండన ైన నా 
యందుల భకిత చేయుటయు, విగతతృషణయు, దింది తితిక్షయు, సర్ిలోకంబు 
లందుల జంతు వాసనావగతియు, నీశిర్విషయక జాఞ నాప్ేక్షయుుఁ, దపంబును, 
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విగతేచేయు, మతకృతకర్ెంబులు మతకథలు వినుటయు, నన ి దైె్వంబు గా 
న ఱుంగుటయు, నసెదు్ ణ కీర్తనంబులును, నిర ైిర్తిసామోాపశ మంబులును, 
ద్ేహ్గేహ్ంబులందు నాతెబుద్వధ  జిహాసయు, నధ్ాాతె యోగంబును, 
నేకాంతసేవయుుఁ, బాిణేంద్వియాతెలుఁ గ లుచుటయుుఁ, గర్తవాాపర తాాగంబును, 
సచ్రదధయు, బహి్ెచర్ాంబును, గర్తవాకృతాంబు లందుల నపమితుత ండగుటయు, 
వాజిఞయమనంబును, సర్ింబు ననికా దలంచుటయు, జాఞ నంబును, విజాఞ న 
విజృంభితంబెైన యోగంబును, ధృతుాదామంబును, సాతిత వంకంబును నాద్వగాుఁ 
గల తెఱంగుల చేత ల్లంగద్ేహ్ంబు జయించి దే్హి కుశలుం డగుచు 
నుండవలయు. 

5.1-70-ఆటవ లద్వ 
అర్యుఁ గర్ెర్ూప మగు నవిద్ాాజనె 
మ్మైన హ్ృదయబంధనాద్వ లతల 
నపమితతయోగ మను మహాఛుర కచేుఁ 
ద్ెంిపవలయు నంతుఁ ద్ెంపుతోడ.  

5.1-71-ఆటవ లద్వ 
ఒనర్ నిట ి  యోగయుకుత ండు గుర్ుుఁ డెైన 
భూపుుఁ డెైన శిషాపుత ివర్ుల 
యోగయుతులుఁ జేయ నొపుప గావలయును 
గర్ెపర్ులుఁ జేయుఁ గాదుకాదు.  

5.1-72-సీస పదాము 
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జనుల లి నర్థ వాంఛలుఁ జేసర యతాంత;  
 మూఢుల ై యిెైహికంబులు మనంబు 
లందును గోర్ుదు; ర్లప సౌఖ్ాములకు;  
 ననోానావ ైర్ంబు లంద్వ దుఃఖ్ 
ములుఁ బొ ందుదుర్ు; గాన మునుకొని గుర్ుుఁ డెైన;  
 వాుఁడు మాయామోహ్వశుుఁడు న ంత 
జడుుఁడు న ైనటిట  యా జంతువునందును;  
 దయ గల్్ల మికికల్ల ధర్ెబుద్వధ ుఁ 

5.1-72.1-ఆటవ లద్వ 
గనుి లునివాుఁడు గానని వానికి 
ద్ెర్ువుుఁ జూప్ర నట ి  ద్ెల్లయుఁ బల్లకి 
యతుల మగుచు ద్వవామ్మైన యా మోక్ష మా 
ర్్ంబుుఁ జూప వలయు ర్మణతోడ.  

5.1-73-వచనము 
మఱియుుఁ బితృ గుర్ు జననీ బంధు పతి ద్ెైవతంబులలో న విర ైనను సంసార్ 
ర్ూప మృతుా ర్హితం బెైన మోక్షమార్్ంబుం జూపకుండిరేని వార విర్ును 
హితులు గా నేర్ర్ు; నాదు శరీర్ంబు దుర ిభావాంబు; నాదు మనంబు 
సతతవయుకతంబును, ధర్ెసమే్తంబును, బాపర్హితంబు నగుటంజేసర ప్ెదాలు 
ననుి ఋషభు డండుి; గావున శుదధ సతతవమయం బెైన శరీర్ంబునం బుటిటన 
కుమార్ుల ైన మీర్ లందఱును సో దర్ుండును మహాతుెండును నగజీుండును 
న ైన భర్తు నన ికాుఁ జూచి యకిిషటబుద్వధచే భజింపుం; డద్వయ నాకు 
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శుశీూషణంబు; పజిాపాలనంబు చేయుట మీకును బర్మధర్ెం" బని మఱియు 
నిటినియెి. 

5.1-74-సీస పదాము 
భూతజాలములందు భూజముల్ వర్ాముల్;  
 భూర్ుహ్ముల కంటె భోగ  కులము 
భోగ  సంతతి కని బో ధనిషుఠ లు బో ధ;  
 మానుాల కనిను మనుజవర్ులు 
వీర కనిను సరదధ  విబుధ గంధర్ుిలు;  
 వార  కని నసుర్ుల్ వార  కని 
నింద్ాిద్వ ద్ేవత ల్లందఱి కనిను;  
 దక్ాద్వ సనుెను లాలుఁప న కుక 

5.1-74.1-తటేగతీి 

డంతకనిను భర్ు్ ుఁ డా యభవు కనిుఁ 
గమలభుఁవుుఁ డెకుకుఁ; డాతని కంటె విషుణ ుఁ 
డధ్వకుుఁ; డాతుఁడు విపుు ల నాదర ంచుుఁ 
గాన విపుు ండు ద్ెైవంబు మానవునకు.  

5.1-75-కంద పదాము 
భూసుర్ులకు సర  ద్ెైవం 
బీ సచరాచర్మునందు న ఱుుఁగను; నాకున్ 
భూసుర్ులు గుడుచు నపపటి 
యా సంతోషంబు ద్య ుఁప దగుిలయందున్.  
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5.1-76-సీస పదాము 
మంగళ్ం బెైన బహి్ెసిర్ూపంబును;  
 వేదర్ూపంబు ననాద్వ ర్ూప 
మగుచుని నాదు దే్హ్ము బాిహ్ెణోతతముల్;  
 ధర యింతు ర పుపడుుఁ దతతవబుద్వధ 
శమదమానుగహీ్ సతాతపసరతతి;  
 క్షలు గలు్  విపుు ండు సదు్ ర్ుండు;  
గాన మికికల్ల భకితగల్్ల యకించను;  
 ల ైన భూసుర్ుల ద్ేహ్ముల వలన 

5.1-76.1-తటేగతీి 

నందుచుండును నాదు ద్ేహ్ంబు గాుఁగ 
న ఱిుఁగ  వర్ులగు విపుు ల న లి భకితుఁ 
బూజ చేయుటయిే ననుిుఁ బూజ చేయు 
టనుచు వినిప్రంచి మఱియు నిటినుచుుఁ బల్లక .  

5.1-77-కంద పదాము 
ఈ తెఱుఁగుుఁ ద్ెల్లసర భూసుర్ 
జాతిం బూజించునటిట జనుుఁడును మాయా 
తీతుండె ైనికకంబుగ 
భూతలమున మోక్షమార్్మును బొ డగాంచున్.  
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5.1-10-భర్తుని పటాట భిషేకంబు 

5.1-78-వచనము 
ఇట ి  సద్ాచార్ు లగు కుమార్ులకు లోకానుశ్ాసనార్థం బాచార్ంబు లుపద్ేశించి 
మహాతుెండును బర్మసుహ్ృతుత ను నగు భగవంతుండు ఋషభాపద్ేశంబునం 
గర్ెతాాగంబు చేసర యుపశమశ్రలుర్గు మునులకు భకితజాఞ న వ ైరాగా 
లక్షణంబులు గల పార్మహ్ంసా ధర్ెం బుపద్ేశింపుఁ గలవా డగుచుుఁ 
బుతశితంబునం దగజీుండును బర్మభాగవతుండును భగవజాన 
పరాయణుండును నగు భర్తుని ధర్ణీపాలనంబునకుుఁ బటటంబు గటిట  తాను 
గృహ్మంద్ె ద్ేహ్మాతాివలనంబు చేసర ద్వగంబర్ుండెై యునెతాత కార్ుం డగుచు 
బకిీర్ణ కేశుండెై యగుిల నాతాెరోపణంబు చేసర బహిాెవర్తద్ేశంబును బాసర 
జడాంధ బధ్వర్ మూక ప్రశ్ాచోనాెదులుం బో ల  నవధూత వేషంబునొంద్వ జనులకు 
మాఱు పలుకక మౌన వతింబునం బుర్ గాీమాకర్ జనప ద్ారామ శిబిర్ వజి 
ఘోష సార్థ గ ర  వనాశమీాదుల యందు వ ంటుఁ జనుద్ెంచు దురా్న తరా్న 
తాడనావమాన మే్హ్న నిషీఠ వన పాష్ాణ శకృదజిః పకి్ే పణపూతి వాత 
దుర్ుకుత లం బర భూతుం డయుాను గణనం బెటటక వన మద్ేభంబు 
మక్ికాద్వకృతోపదవింబునుంబో ల ుఁ గ ైకొనక ద్ేహాభిమానం బునం జితతచలనంబు 
నొందక యిేకాకియిెై చర యించు చుండ నతి సుకుమార్ంబులగు 
కర్చర్ణోర్సథాలంబులు విపులంబులగు బాహ్ింస కంఠ వదనాదావయవ 
వినాాసంబులుం గల్లగ  పకిృతి సుందర్ం బగుచు సితసరసదధదర్హాసర్ుచిర్ 
ముఖ్ార్విందంబెై నవ నళిన దళ్ంబులం బో ల్ల శిశిర్ కనీనికలం జ లువొంద్వ, 
యర్ుణాయతంబు లగు నయనంబులచే నొప్రప యనూానాధ్వకంబులగు కపో ల 
కర్ణ కంఠ నాసాదండంబులచేుఁ ద్ేజర లుి చు నిగూఢసరెతవదన విభమింబులం 
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బకిాశించు తన ద్వవామంగళ్ విగహీ్ంబుచేుఁ బుర్సుందర్ుల మనంబుల కతాంత 
మోహ్ంబు గలుగుఁ జేయుచు. 

5.1-79-ఆటవ లద్వ 
ధూళిచేత మిగుల ధూసర తంబున ై 
జడలుగటిట  కడుుఁ బిశంగవర్ణ 
ము నగు కేశపాశమును వ ల్లుఁగ ంచుచు 
నితర్ు ల వర్ుుఁ దనుిన ఱుుఁగకుండ.  

5.1-80-కంద పదాము 
అవధూత వేషమున ని 
టివనిన్ మల్లనంబు ల ైన యవయవములతోుఁ 
దవిల్ల చర ంచుచు నుండును 
భువి భూతాకాీంతుుఁ డయిన పుర్ుషుని మాడికన్.  

5.1-81-ఆటవ లద్వ 
జనుల కిట ి  యోగసంచార్ మ్మలి వి 
ర్ుదధ మనుచు నాతె బుద్వధ ుఁ జూచి 
యజగర్ంబు మాడిక నవనిప్ెై నుండె బీ 
భతసకర్ెమునకుుఁ బాలుపడుచు.  

5.1-82-వచనము 
ఇట ి  బీభతసర్ూపంబున వసుంధర్ం బడియుండి యనింబు భుజించుచు నీర్ు 
ద్ాివుచు మూతపిురీషంబులు విడుచుచునవి శరీర్ంబు నంటం బొ ర్లుచుండు; 
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మఱియుుఁ దతుపరీష సౌగంధా యుకతంబగు వాయువు దశద్వశలన్ దశయోజన 
పర్ాంతంబు పర మళింపం జేయుచుండ గో మృగ కాక చర్ాలం జర ంచుచు 
భగవదంశంబెైన ఋషభుండు మహానందంబు ననుభవించుచుుఁ దనయందు 
సర్ిభూతాంతరాామి యగు వాసుద్ేవునిం బతిాక్షంబుగాుఁ గనుంగ్నుచు సరద్వధం 
బొ ంద్వన వ ైహాయస మనోజవ పర్కాయపవిేశ్ాంతరాధ న దూర్గహీ్ణ శవీణాద్వ 
యోగసరదుధ లు దమంత వచిునం గ ైకొనక యుండె;" అని పల్లకిన 
శుకయోగీందుినకుం బరీక్ింనిరేందుి డిటినియిె. 

5.1-83-కంద పదాము 
మునివర్! యోగజాఞ నం 
బునుఁ జ ఱుపంబడా కర్ెములు గల ప్ెదధల్ 
కని యుండెడి యిెైశిర్ాం 
బును ఋషభుం డెఱిుఁగ  యిేల ప ందక యుండెన్?  

5.1-84-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

5.1-85-మతేతభ వికీీడితము 
ధర్ణీవలిభ! నీదు వాకాములు తథాం; బింతయుం దపప; ద్ె 
టిర్యన్ వనామృగంబు పట ట బడి తా నావేళ్ నా లుబధకున్ 
ధర్ వంచించిన మాడిక నింద్వయిములన్ దండించి చితతంబు ని 
ర్ార్ కామాదుల కాస యిచుుుఁ గడు సంర్ంభంబుతో గకీుకనన్.  

5.1-86-కంద పదాము 
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చిర్కాల తపము న ైనను 
హ్ర యింపుఁగ నోపుుఁ జితత  మని పె్దధలు న 
మెర్ు జార్ులకున్ జార ణి 
కర్ణిని నడర ంచు మనసు కామాదులకున్.  

5.1-87-కంద పదాము 
కామకోీధ్ాద్వకముల్ 
భూమీశిర్! కర్ెబంధములు మఱియును జే 
తో మూలము లగుటను ద్ా 
రీ మహిలో మనసు నమె ర పుపుఁడు ప్ెదధల్.  

5.1-88-సీస పదాము 
అద్వగాన యిెనిుఁడు న ైశిర్ాములను జే;  
 పటటుఁ జూడుఁడు; లోకభవుా ల ైన 
వార్లచే నభివందనంబులు వొంద్వ;  
 వ లయంగ నవధూత వేష భాష 
ణంబుల న ఱిుఁగ కొనుఁగరాని భగవతసవ;  
 ర్ూపంబు గల్లగ  యా ర్ూపమందుుఁ 
బర్మ యోగధ్ాాన పర్ులకు న లి దే్;  
 హ్తాాగ సమయంబు నంతలోనుఁ 

5.1-88.1-తటేగతీి 

జూపు చుండియు ద్ేహ్ంబుుఁ బాప నిచు 
గ ంచె; నచుట ద్వవాయోగీందుిుఁ డాదుాుఁ 
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డతుల ద్వవా పకిాశకుుఁ డమర్వర్ుడు 
పర్మపుర్ుషుండు ఋషభుండు పార థవేంది!  

5.1-89-వచనము 
అంత విముకత ల్లంగుండు భగవంతుండునగు ఋషభుండు మనంబున 
ద్ేహాభిమానంబు విసర ాంచి కులాల చకంీబు కులాలుని చేత భమిియింపంబడి 
విసృషటంబయుా భిమించు గతిం బాిచీన సంసాకర్ విశ్ేషం బగు 
నభిమానాభాసంబున ద్ేహ్చలనాద్వకంబుల నొప్రప యుండియు యోగమాయా 
వాసనచే యుకుత ండయిెా; మఱియు నా ఋషభుం డొకక ద్వనంబునం గోంకణ 
వంక పట కుటకంబులను దక్ిణ కరాణ ట ద్ేశంబులకు యదృచేంజని కుటకాచ 
లోపవనంబున నిజాసాకృత శిలాకబళ్ళం డగుచు నునెతుత ని చందంబున వికీర్ణ 
కేశుండు, ద్వగంబర్ుండున ై సంచంర ంప వాయువేగ విధూత వేణుసంఘరి్ణ 
సంజాతం బగు నుగదీ్ావానలంబు తదినంబు దహింప నందు దగుా ండయెిా; 
నంత నతని కృతాంబులు తద్ేధశవాసులగు జనంబులు చెపప నర్ినాిమకుండగు 
దద్ాిష్ాట ర ధ్వపతి విని, నిజధర్ెంబులం బర తాజించి సిద్ేశసుథ ల తోడంగూడి, ద్ానా 
యాచార్ంబుల నంగీకర ంచి యధర్ెబహ్ుళ్ం బగు కల్లయుగంబున భవితవాతచే 
విమోహితుండెై మనుజులనస మంజసం బగు పాష్ాండ మతాభినివేశులం జేసె; 
మఱియును గల్లయుగంబు నందు మనుజాధములు ద్ేవమాయా మోహితుల ై 
శ్ాసోిి కత శ్ౌచాచార్ంబులు విడిచి నిజేచేం జేసర ద్ేవతాహేళ్నంబులు చేయుచు 
నసాినానాచమనాశ్ౌచ కేశ్లలుి ంఛనాద్వ కాపవిత ివతింబులం జేయుచు నధర్ె 
బహ్ుళ్ం బగు కల్లయుగంబునం జ ఱుపంబడా బుద్వధ  ధర్ెంబులం గల్లగ  వేద 
బాిహ్ెణ యజఞపుర్ుషుల దూషరంచుచు లోకంబులం దమతమ మతంబులకుం 
ద్ామే్ సంతసరలుి చు నవేదమూలం బగు సేిచేం జేసర పవిర తంచి యంధపర్ంపర్చే 
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విశ్ాిసంబు చేసర తమంతన యంధతమసంబునం బడుచు నుండుదు; రీ 
ఋషభుని యవతార్ంబు ర్జఞవాాపుత లగు పుర్ుషులకు మోక్షమార్్ంబు 
నుపద్ేశించుటకు నయిెా; నద్వయునుంగాక సపత  సముద ిపర వృతంబు లగు నీ 
భూద్ీిప వరి్ంబులందల్ల జనంబులు ద్వవాావతార్ పతిిపాదకంబు 
లతిశుదధంబులునగు న విని కృతాంబులు గీర తంతుర్ు, మఱియు న విని 
యశంబున నతికీర తమంతుండగు ప్రియవతిుండు గల్లగ , న ందు జగద్ాదుాండగు 
పురాణపుర్ుషుం డవతార్ంబు నొంద్వ కర్ెహేతుకంబులు గాని మోక్ష 
ధర్ెంబులం ద్ెల్లప్ె, వ ండియు న విండు యోగమాయా సరదుధ ల నసదూాతంబు 
లగుటంజేసర నిర్సరంచె నటిట  ఋషభునితోడుఁ దతిసద్వధకృత పయితుిలగు 
నితర్యోగీశిర్ులు మనోర్థంబునన ైన న ట ి  సర  యగుదు? ర ట ి  సకలవేదలోక 
ద్ేవ బాిహ్ెణులకు గోవులకుం బర్మగుర్ుండు భగవంతుండు నగు ఋషభుని 
చర తంిబు వినినవార్లకు దుశుర తంబులు ద్ొలంగు మంగళ్ంబులు సరద్వధ ంచు 
మికికల్ల శదీధతోడ న విండు విను వినిప్రంచు వానికి హ్ర భకిత దృఢంబగునటిట  హ్ర  
భకితతాతపర్ాంబునం బెదధలు భాగవతులగుటంజేసర సంపాిపత  
సర్ిపుర్ుష్ార్ుథ లగుచు వివిధ వృజిన హేతుకంబగు సంసార్తాపంబును బాసర 
యవిర్తంబుుఁ దదాకితయోగా మృతసాినంబు చేసర పర్మపుర్ుష్ార్థం బయిన 
మోక్షంబునుజ ందుదు;" ర్ని సపతద్ీిపవాసులవార్ు నేుఁడునుం 
గ్నియాడుచుండుదుర్ు. 

5.1-90-ఆటవ లద్వ 
యాదవులకు మీకు నతాంత కులగుర్ు 
వ ైన కృషుణ ుఁ డెచట న ైనుఁ గలుఁడు;  
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కొలుచువార  క లి సులభుుఁడెై మోక్షంబు 
నిచుుుఁ; జింత చేయ నేల నీకు?  

5.1-91-సీస పదాము 
నితాానుభూతమౌ నిజర్ూపలాభ ని;  
 వృతతమ్మై తగు మహాతృషణ  గల్లగ  
యతుల్లత విపుల మాయార్చితం బెైన;  
 లాభంబునకుుఁ దగులంబు లేని 
మతి గల్్ల లోకుల నతి వేడకుఁ గర్ుణించి;  
 యభయద్ానం బిచిు యందఱ కిల 
నవాయంబెై ద్వవామ్మై మహానందమ్మై;  
 యతాంత సేవామ్మై యతుల మ్మైన 

5.1-91.1-తటేగతీి 

తనదు లోకంబు చూపంగుఁ దగ న యటిట 
మోక్షమార్్ంబు న ఱిుఁగ ంచి ముకతద్ేహ్ుుఁ 
డగుచుుఁ ద్ాద్ాతెయ మొంద్ెుఁ బతిాక్ష విషుణ  
వ ైన ఋషభుండు జనులకు నదుాతముగ.  

5.1-92-మతేతభ వికీీడితము 
భర్తుం డంత ధరాతలంబుుఁ గడుఁకం బాల్లంచుచున్ ధ్ార్ుణీ 
శిర్చందుిండగు విశిర్ూపునకు మున్ సంజాతయిెై యుండి ని 
ర్ార్కాంతిన్ విలసరలుి  పంచజని పే్ర్ం గలు్  కాంతామణిం 
గర్ మర థన్ ధర్ుఁ బెండిియాడె శుభలగింబందు భూవలిభా!  
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5.1-93-వచనము 
ఇట ి  వివాహితుండెై యా పంచజని వలన నహ్ంకార్ంబునం బంచతనాెతలిు 
జనించిన తెఱంగున సుమతి రాషట రభృతుసదర్శనాచర్ణ ధూమకొేతువు లను 
నేవుర్ు పుతుిలం బుటిటంచె; నటముని యజనాభం బను ప్ేర్ం బర్ుఁగు వరి్ంబు 
భర్తుండు పాల్లంచు కతంబున భార్తవరి్ంబు నాుఁ బర్గ ; నంత. 

5.1-94-కంద పదాము 
భర్తుుఁడు నిజప్రత లేల్లన 
కర్ణిని గర్ెముల న లిుఁ గ కైొని పజిలన్ 
హ్ర కృప నొందుచు నేల ను 
ధర్ణీసుర్వర్ులు ప గడ ధర్ణీనాథా!  

5.1-95-సీస పదాము 
భగవంతుుఁడగు జగదార తు నలపంబులు;  
 నధ్వకంబు ల ైన ప్ె కకధిర్ముల 
దర్శపూర ణమలచేుఁ దగను జాతురాెసా;  
 ముల నగ ిహ్ో తమిువలనుఁ గడుఁకుఁ 
బశుసోమములచేతుఁ బలుమాఱుుఁ బూజించి;  
 వేద్యకత మ్మైన యా విమలకర్ె 
ములుఁ గలు్  ధర్ెంబుుఁ బుర్ుష్ో తత  మార్పణం;  
 బుగుఁ జేయుచును మఖ్ంబులను మంతి 

5.1-95.1-తటేగతీి 
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ములను బల్లక డు నా దైె్వములను శ్రశీు 
నవయవంబులు గాుఁగ భూధవుుఁడు ప్ేిమ 
ననుద్వనంబును బాయక ఘనతుఁ దలుఁచి 
యఖిల రాజాానుసంధ్ానుుఁ డగుచు నుండె.  

5.1-96-కంద పదాము 
ఈ రీతిుఁ గర్ెసరదుధ ల 
నార్య నతాంత శుదధ  మగు చితతముతో 
నా రాచపటిట భర్తుుఁడు 
ధ్ార్ుణిుఁ బాల్లంచె నధ్వక ధరాెనిితుుఁడెై.  

5.1-11-భర్తుండు వనంబు జనుట 

5.1-97-వచనము 
మఱియు నా భర్తుండు శ్రీవతస క్సుత భ వనమాలాలంకృతుండును, 
సుదర్శనాద్ాాయుధ్యపలక్ితుండును, నిజభకతజనహ్ృదయార్వింద 
నివాసుండును, బర్మపుర్ుషుండును న ైన వాసుద్ేవుని యందు నధ్వకభకిత 
ననుద్వనంబును జేయుచుుఁ నేుఁబద్వలక్షలవేలేండుి  రాజాంబు చేసర ప్రతృ 
ప్రతామహాద్ాాయాతంబగు నా ధనంబును యథార్ింబుగుఁ బుతుిలకుుఁ 
బంచియిచిే బహ్ువిధ సంపదలుగల గృహ్ంబును బాసర పులహాశమీంబున 
కర గ ; నంత. 

5.1-98-సీస పదాము 
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ఏ యాశమీంబున నింద్వరాధ్ీశిర్ుుఁ;  
 డచేటి వార్ల నాదర ంచి  
పతిాక్షమున నుండుుఁ బాయక యిెపుపడు;  
 నటిట  ర్మాం బెైన యాశమీమున 
నిల్లచి సాలగాీమములు గల గండకీ;  
 నద్వ యిెందు న ంతయుుఁ గద్వసర యుండు 
నచోుట నేకాకి యగుచును భర్తుండు;  
 బహ్ువిధ నవపుషప పలివముల 

5.1-98.1-తటేగతీి 

నతుల తులసీ దళ్ంబుల నంబువులను 
గందమూలాద్వ ఫలములుఁ గంజములను 
ఘనత నర ుంచి నిచేలుుఁ దనివిలేక 
సేవ చేయుచు నుండె నా శ్రపీు హ్ర ని.  

5.1-99-వచనము 
ద్ానం జేసర విగత విషయాభిలాషుండెై శమదమాద్వ గుణంబులు గల్లగ  
యథేచేంజేసర యెిడతెగక పర్మపుర్ుషుని పర చరాా భకితభర్ంబున శిథవల్మకృత 
హ్ృదయగంీథవుఁ గల్లగ  సంతోష్ాతిశయంబునం బులకితాంగుండు, నానంద 
బాషపనిర్ుద్ాధ వలోక నయనుండు నగుచు నిజసాిమి యిెైన 
హ్ర చర్ణార్వింద్ానుధ్ాాన పర చిత భకితయోగంబునం బర్మానంద గంభీర్ 
హ్ృదయంబను నమృతహ్రదంబున నిమగుిం డగుచుుఁ ద్ానపుడు పూజించు 
పూజ న ఱుంగక యిట ి  భగవద ర్తంబు ధర యించి యేిణాజిన వాససరత రషవణ 
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సాినంబుల నార్ధుకుటిల కప్రశ వర్ణ జటాకలాపంబులు గల్లగ  మారాత ండాంతర్్తుం 
డయిన పర్మే్శిర్ుని హిర్ణెయ పుర్ుషునింగాుఁ దలంచుచు నిటినియిె. 

5.1-100-ససీ పదాము 
కర్ెఫలంబులుఁ గడుఁక నిచుుచు మనో;  
 వాాపార్మున నిటిట యఖిలలోక 
ములుఁ జేసర యా లోకములకు నంతరాామి;  
 యగుచుుఁ బవిేశించి యంత మీుఁద 
నానంద ర్ూప మ్మైనటిట  బహి్ెముుఁ గోర్ు;  
 చుని జీవునిుఁ దనలోని యోగ 
శకితచేుఁ దగ ననిశంబుుఁ బాలన చేయు;  
 చుండి యంతటను మారాత ండమధా 

5.1-100.1-ఆటవ లద్వ 
వర త యగుచు నిట ి  వఱలుచు జగముల 
యందు నుండి పకిృతిుఁ బొ ంద కంత 
నతుల ద్వవామూర తయిెైన యానంద ర్ూ 
పమును శర్ణ మొంద్ె భర్తవిభుుఁడు.  

5.1-101-వచనము 
అంత నా భర్తుం డొకకనాుఁ డా మహానద్వం గృతాభిషేకుండయి ముహ్ుర్తతయిం 
బంతరా్లంబులందుుఁ బణివోచాేర్ణంబు చేయుచుండు సమయంబున, 
నిర్ార్గర ాణియగు నొకక హ్ర ణి జలార థనియిెై యొంటి జలాశయ సమీపంబునకు 
వచిు, జలపానంబు చేయు న డ నా సమీపంబున మృగపతి గర ాంచి 



1047 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము పథిమాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

లోకభయంకర్ంబుగ నాదంబుచే నా హ్ర ణి సిభావంబున భీత యగుటం జేసర 
బెగ్డిల్ల హ్ర  విలోకనవాాకుల చితతయిెై ద్వగ్న నద్వర  గగనంబునకు న గ ర ; 
యపగత తృషణ  యగుచు నద్వ నులింఘి్ంచు న డ నధ్వక భయంబునం జేసర యా 
గర్ాంబు యోని ద్ాిర్ంబున గళితంబెై జలంబులం బడియిె; నా హ్ర ణి 
యులింఘనాద్వ భయంబునం జేసర తతీతరీర్ంబున నుండు గ ర దర ం బడి శరీర్ంబుుఁ 
బాసె; నంత నా హ్ర ణపో తంబు జలంబులం ద్ేలుచుని భర్తుండు గను విచిు 
చూచి కర్ుణారా్ు చితుత ండెై మృతజనని యగు నా హ్ర ణపో తంబును దన 
యాశమీంబునకుం గ్ంపో యి మికికల్ల ప్ీితిం జేసర యుపలాలనంబు 
చేయుచుండుఁ బో షణ పాలన పిీ్ణన లాలనాను ధ్ాానంబుల భర్తునకు 
నాతెనియమంబు ల ైన యష్ాట ంగయోగంబులును బర్మపుర్ుష పూజా 
పర చరాాదులు నొకొకకకటిగుఁ గమీకమీంబునం గ్నిి ద్వనంబులకు సమసతంబును 
నుతసనిం బయిెా; అంత. 

5.1-102-కంద పదాము 
ఘనతపము చలన మొందుట 
యును భర్తుం డెఱుుఁగ కాతెయోగంబునుఁ జ 
యానుఁ బాసె హ్ర ణపో తముుఁ 
దన మద్వలో నిల్లప ప్ీితి దపపక పల్లక న్.  

5.1-103-ఉతపలమాల 

అకకట! తలి్లుఁ బాసర హ్ర ణార్ాక మాపుత లు లేమిుఁజేసర యేి 
ద్వకుకనులేక యుని నిటుఁ ద్ెచిుతి; నా యెిడ నీ మృగార్ాకం 
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బెకుకడు ప్ేిమ చేసర చర యించుచు నునిద్వ; నాదు సనిిద్వన్ 
మకుకవ చేసర ద్ీనిుఁ గడు మనినలం దగుఁ బోి తు న ంతయున్.  

5.1-104-కంద పదాము 
శర్ణని వచిున జంతువుుఁ 
గర్ుణం గను విచిు చూచి కాచిన పుణాం 
బర్యుఁగ నధ్వకం బని ము 
న్ర్ మ్మఱిుఁగ ంచిర  మునీందగిణములు ప్ేిమన్.  

5.1-105-వచనము 
అని యిట ి  హ్ర ణపో తంబుం దన యాశమీంబున నతాాసకితం జేసర యాసన 
శయనాటన సాిన సమితుకశ కుసుమ ఫల ఫలాశ మూలోదకాహ్ర్ణ 
ద్ేవపూజాజపాదుల యిెడం దన యొదధన యునిచి కొనుచు వృక సాలావృకాద్వ 
కూీర్మృగంబుల వలని భయంబున వనంబుల వ నువ ంటం ద్వర్గుచు నధ్వక 
పణియభర్పరీతహ్ృదయుం డగుచు నతి సేిహ్ంబునంజేసర కొంతసేపు 
సకంధంబుల వహించుచు; మఱికొంతతడ వుర్ంబున నుతసంగంబున నుంచికొని 
లాల్లంచుచు సంతసంబు నొందు; మఱియు నా భర్తుండు నితాన ైమితితకాద్వ 
కియీా కలాపంబు నిర్ిర తంచు న డ నంతనంత లేచి హ్ర ణకుణకంబుుఁ జూచుచుుఁ 
గ ంచితసవసథ హ్ృదయుండెై ద్ాని నాశ్రఃపర్ంపర్ల నభినంద్వంచుచుుఁ జుంబనాదులుఁ 
బీితిచేయుచు నతిమోహ్ంబునం బెంచుచుండు న డ. 

5.1-106-చంపకమాల 

గుర్ువులు వాఱి బిట ట ఱికి కొముెలుఁ జిముెచు నంతనంత డ 
గ్ఱుచును గాలు దవిుిచు నఖ్ంబుల గీఱుచు గాసర చేయుచు 
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నొిఱగుచు ధ్ార్ుణీశిర్ుని యూర్ువులన్ శయనించి యంతలో 
నఱకడ మ్మకుకచుం బొ ద్వల్ల యాడుచు నా హ్ర ణంబు ల్మలతోన్.  

5.1-107-తటేగతీి 

గర మ నీ గతి మ్మలిన క ర్లు వొడిచి 
చెలుఁగ  యాడంగ భర్తుండు చితత  మందు 
సంతసరలుి చు నుండె నాశమీముుఁ బాసర 
హ్ర ణడింభక మంతలో సుర ుఁగ  చనిన.  

5.1-108-వచనము 
భర్తుం డంతం దనెృగశ్ాబకంబు గానంబడమికి వాాకుల్లత చితుత ం డగుచు 
నషటధనుండునుం బో ల  నతిద్ీనుండెై కర్ుణతోడం గూడి తద్విర్హ్విహ్ిల 
మతియిెై ద్ానిన తలంచుచు నతి శ్లకంబుతో మనంబున దుఃఖించి యిటినియిె. 

5.1-109-తటేగతీి 

హ్ర ణపో తంబ! నీకు వనాంతమందుుఁ  
గూీర్ మృగబాధ లేకుండుఁ గోర్ుచుండుఁ 
దలుఁగ  పో యితె యనుచుుఁ జితతంబునందు 
రాజవృషభుండు భర్తుుఁ డారాట మంద్వ.  

5.1-110-తటేగతీి 

తలి్లచచిున హ్ర ణపో తంబు వచిే 
పుణాహమనుండ నగు ననుిుఁ బొ ంద్వ పాసె;  
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నేమి చేయుదు? నే నింక న ట ి  గందుుఁ?  
జేర  యిే రీతిుఁ గాంచి ర్క్ించుకొందు?  

5.1-111-కంద పదాము 
కటాట ! యిా యాశమీమునుఁ 
బుటిటన తృణచయము మే్సర ప దల్లన హ్ర ణం 
బిటటట ట ుఁ ద్వర్ుగు చుండుఁగుఁ 
బటిట మృగేందుిండు గ్టిట బాధ్వంచెనొకో?  

5.1-112-వచనము 
ఇట ి  భర్తుండు హ్ర ణకుణక క్ేమంబు గోర్ుచు న పుపడు వచిు ననుి 
సంతోషపఱచు? నానా పకిార్ంబుల ైన తన గతులచేత ననుి న పుప డానందంబు 
నొంద్వంచు? ధ్ాానసమాధ్వ నునిపుపడు ననుిుఁ గ్ముెల గోుఁకుచు నుండు; నటిట  
వినోదంబు ల పుపడు గనుుఁగ్ందు ద్ేవ పూజాదవిాంబులు దొ్ికిక మూర్కనినం 
గోప్రంచి చూచినం గుమార్ుడుంబో ల  దూర్ంబునకుం జని నిల్లచి మర్ల నేుఁ 
బిల్లచిన వ నుక నిల్లచి యుండు; నిటిట  మ్మలుఁకువ సిభావంబులు గలుగుట 
యిెట ట లు? ఈ భూద్ేవి యిెంత తపంబు చేసరనద్వయో? యా హ్ర ణ 
పాదసపర్శంబులం బవితయిిెైన భూమి సిరా్ పవర్్కాముల ైన మునులకు యజాఞ ర్ి 
యగు నటిట  హ్ర ణపో తంబు న ట ి  గనుుఁగ్ందు? అద్వయునుంగాక భగవంతుండగు 
చందుిండు మృగపతిభయంబున మృతజననియు, సాిశమీపర భషిటంబున ైన 
మృగశ్ాబకంబును గ్నిపోయి ప్ెంచుచునివాుఁడయ? మునుి 
పుతవిియోగతాపంబునం జందకిిర్ణంబులం బాపుదు; ఇపుపడు హ్ర ణపో తంబు 
దన శరీర్ సపర్శంజేసర చందకిిర్ణంబులకని నధ్వకం బగుచుం బుత ి



1051 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము పథిమాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

వియోగతాపంబు నివర తంపం జేసె ననుచుం బెకుక భంగుల హ్ర ణ నిమితతంబుల ైన 
మనోర్థంబులచేతం బూర్ికర్ెవశంబున యోగభషిుట ండగు భర్తుండు 
భగవద్ారాధనంబు వలన విభంిశితుం డగుచు నితర్జాతిం బుటిటన 
హ్ర ణపో తంబుమీుఁద్వ మోహ్ం బగ్లం బగుచుండ నుండె;" అని పల్లకి 
శుకయోగీందుిండు మఱియు నిటినియ. 

5.1-113-ససీ పదాము 
జననాథ! మునుి మోక్షవిరోధ మని పాయుఁ;  
 గా రాని పుతాిద్వకంబు న లిుఁ 
బాసర తపసరియిెై భర్తుండు హ్ర ణ శ్ా;  
 బక పో షణంబునుఁ బాలనమున 
నతి లాలనప్ీిణనానుషంగంబుల;  
 మూషకబిల మతిరోషమునను 
సర్పంబు చ్చిున చందంబునను యోగ;  
 విఘింబు మికికల్ల విసతర ల ి ుఁ 

5.1-113.1-ఆటవ లద్వ 
గాన యిెంతవానిక నైను గాలంబు 
గడవ రామి నట ి  గాక పో దు 
పర్మమునుల క ైనుఁ బాయవు కర్ెంబు 
లగర్ు లనంగ న ంత? నర్వరేణా!  

5.1-114-వచనము 
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ఇట ి  భర్తుండు మృగవియోగ తాపంబు నొందుచుండు న డ నా మృగశ్ాబకంబు 
చనుద్ెంచిన సంతసరలుి చుండె; నంత నొకకనాుఁడు. 

5.1-12-హ్ర ణగీర్ాంబున జనించుట 

5.1-115-మతేతభ వికీీడతిము 
భర్తుం డలిన యంతాకాలము వ సం బాిప్రంపుఁగా నపుప డా 
హ్ర ణంబుం గడు భకితుఁ బుతగితి నతాాసకిత వీక్ింప నా  
హ్ర ణంబుం దన యాతెలో నిల్లప్ర ద్ేహ్ం బంతటం బాసర తా 
హ్ర ణీగర్ామునన్ జనించి హ్ర ణంబెై యొప్ెపుఁ బూర్ిసెృతిన్.  

5.1-116-వచనము 
ఇట ి  భర్తుండు హ్ర ణీగర్ాంబునం బుటిటయు భగవద్ారాధన సామర్థయంబునం 
దన మృగజనె కార్ణంబుుఁ ద్ెల్లసర కడుం ద్ాపంబు నొందుచు నిటినియిె. 

5.1-117-ఉతపలమాల 

రాజులు పసిుత తింప సుర్రాజసమానుుఁడన ై తనూజులన్ 
రాజులుఁ జేసర తాపసులు రాజఋషీందుిుఁ డటంచుుఁ బలకుఁగాుఁ 
ద్ేజము నొంద్వ యా హ్ర ణద్ేహ్ము నందల్ల ప్ీితిుఁ జేసర నా 
యోజ చెడంగ నేుఁ జ డితి యోగ జనంబులలోన బేలన ై.  

5.1-118-వచనము 
ఇట ి  శ్రహీ్ర  శవీణ మనన సంకీర్తనారాధనానుసర్ణాభియోగంబులం జేసర 
యశూనా సకలయామంబగు కాలంబు గల నాకు హ్ర ణపో తసెర్ణంబు 
కతంబున యోగవిఘింబు పాిపతంబయిెా; మోక్షదూర్ుండ న ైతి నని నిగూఢ 
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నిరేిదుం డగుచుుఁ దలి్లం బాసర కమీెఱ నుపశమశ్రల మునిగణ సేవితంబయి 
భగవతేషక్షతంిబెైన సాలతర్ునిబిడతమ గాీమ సమీప పులసత య 
పులహాశమీంబులకుం గాలాంజన పర్ితంబు వలనుఁ జనుద్ెంచి యందు మృగ 
ద్ేహ్తాాగావసానంబు గోర్ుచు సంగంబు విడిచి యేికాకి యగుచు శుషక పర్ణ 
తృణవీర్ు ద్ాహార్ుుఁడెై మృగతి నిమితతం బగు నా నద్ీతీర్థంబునందు నవసానంబు 
గోర్ుచుుఁ దతీతరోథ దకకిినిం బగుచు నుండు శరీర్ంబు విడిచె" నని 
శుకయోగీందుిండు పరీక్ినిరేందుినకు వినిప్రంచి మఱియు నిటినియిె. 

5.1-13-విపిసుతుండె ైజనిెంచుట 

5.1-119-ససీ పదాము 
హ్ర ణ ద్ేహ్ముుఁ బాసర యంత నాంగ ర్ సాహ్ి;  
 యుండు శుదుధ ుఁడు పవితుిండు ఘనుుఁడు 
శమదమఘనతపసాసవధ్ాాయ నిర్తుండు;  
 గుణగర షుఠ ుఁడు నీతికోవిదుండు 
న ైన బాిహ్ెణునకు నాతెజుండెై పుటిట ;  
 సంగంబు వలనను జకితుుఁ డగుచుుఁ 
గర్ె బంధంబుల ఖ్ండింపుఁజాలు నీ;  
 శిర్ుని నచుాతు నజు శవీణ మనన 

5.1-119.1-తేటగీతి 

ములను హ్ర చర్ణధ్ాానములను విఘి 
భయముననుజేసర మనమందుుఁ బాయనీక 



1054 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము పథిమాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నిల్లప్ర సంసుత తి చేయుచు నిల్లచి యుండె 
భర తయశుుఁడెైన భర్తుండు పార థవేంది!  

5.1-120-వచనము 
ఇటాి ంగ ర్సుండు పథిమభార్ా యందుుఁ బుతనివకంబును, గనిషఠ భార్ా యందు 
సీత రపుర్ుషుల నిదాఱను గలుగంజేసరన నందుుఁ బుర్ుషుండు పర్మ 
భాగవతుండును రాజర ి పవిర్ుండును నుతసృషట  మృగశరీర్ుండునుం 
జర్మశరీర్ంబునం బాిపతవిపిశరీర్ుండును నగు భర్తుండయిెా; అతం డా 
జనెంబున ననాజన సంగంబు జనెపర్ంపర్లకుుఁ గార్ణం బని యతాంత 
భయంబు నొంద్వ కర్ెబంధ విధింసన శవీణ సెర్ణాదుల శ్రహీ్ర  
యనుగహీ్ంబునం బూర్ిజనెపర్ంపర్ల సంసెర ంచుచుుఁ దన సిర్ూపంబు 
నునెతతజడాంధబధ్వర్ ర్ూపంబుల లోకులకుం జూపుచుండె; అంత. 

5.1-121-మతేతభ వికీీడతిము 
జనకుం డాంగ ర్సుండు నాతెజుని వాతసలాంబునం బెంచుచుం 
దనర్ం జ్లముఖ్ాగయీకర్ెముల చేతన్ సంసకృతుం జేసర పా 
యని మోహ్ంబున నిచులుం గడుఁక శ్ౌచాచార్ముల్ చెప్రపనన్ 
ఘనుుఁ డా భాగవతుం డసమెతిని దతకర్ెంబులం గ ైకొన న్.  

5.1-122-వచనము 
ఇట ి  బాిహ్ెణకుమార్ుండు గర్ెంబుల యందు నిచేలేక యుండియును 
బితృనియోగ నిర్బంధంబునం బితృసనిిధ్వ యందు యసమీచీనంబుగా 
వాాహ్ృతిపణివ శిర్ససహితం బగునట ి  గాయతీిమంతంిబు జప్రయించుచుుఁ 
జ ైతాిద్వ చతురాెసంబుల సమవేతంబుగ వేదంబుల నధాయనంబు చేయుచుండె; 
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జనకుం డాతెజుని శిష్ాట చార్ంబుచే శిక్ింపవలయునను లోకాచార్ంబు 
ననువర తంచి యాతెభూతుండగు నాతెజునందు నభినివేశిత చితుత ండగుచు 
శ్ౌచాచమనాధాయన వతి నియమగుర్ినల శుశీూషణాద్వకంబు 
లనభియుకతంబు లయినం బుతుినిచే నొనర ంప్రంచుచు నపాిపతమనోర్థుం డయిెా; 
అంత. 

5.1-123-కంద పదాము 
ఈ రీతిని గ్డుకున కా 
చార్ంబులు గఱప్ర చింత సద్ృహ్మున సం 
సార  యగుచుండ ివిపుు ుఁడు 
బో ర్న ద్ేహ్ంబుుఁ బాసర పో యిన మీుఁదన్.  

5.1-124-ఆటవ లద్వ 
తలి్ల తండితిోడ ద్ా నగ ిుఁ జొచిున 
నతని మహిమ ల ఱుుఁగ కంతలోన 
సవితి తలి్ల కొడుకు లవినీతు లగుచును 
శ్ాసత రవిదా లతనిుఁ జదువనీక.  

5.1-125-వచనము 
ఇట ి  బహి్ెణకుమార్ుని సవితి తలి్ల కొడుకులు వేదవిదా వలనం బాప్ర 
గృహ్కర్ెంబుల నతని నియమించిన. 

5.1-126-కంద పదాము 
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ధర్ణీసురోతతముుఁడు ద్ా 
నర్ుదుగుఁ దమవార్ు చెప్రపనవి యిెలిను నే 
మఱ కందుుఁ బీితిచేయక 
నిర్తము గృహ్కర్ెమట ి  న ఱపుచు నుండెన్.  

5.1-127-వచనము 
ఇట ి  గృహ్కర్ెపవిర్తనుం డగుచు నుండ మూఢులగు ద్విపాతపశువులచే 
నునెతత  జడ బధ్వర్ యని యాహ్ూయమానుం డగు నపుడు 
తదనుర్ూపంబులగు సంభాషణంబుల నొనర్ుుచుుఁ బరేచాేయదృచేలం జేసర 
విషరటవేతన యాచాిదుల వలన నియుకతకర్ెంబులం బివర తంచుచు. 

5.1-128-తటేగతీి 

అతుల ద్వవాానిమ్మైన మృష్ాట నిమ్మైన 
న ద్వధ  వ టిటన జిహ్ికు హితముగాన  
తలుఁచి భక్ించుుఁగా; కొండుుఁ దలుఁచి మిగులుఁ  
బీితి చేయుఁడు ర్ుచులందుుఁ బెంపుతోడ.  

5.1-129-వచనము 
మఱియు నా విపుు ం డాతెనితాానంద సుఖ్లాభంబు గల్లగ  బాహ్ా 
సుఖ్దుఃఖ్ంబులయందు ద్ేహాభిమానంబు చేయక శ్రతోషణ  వాతవరాి  తపంబులకు 
నోడి ప్ెైచీర్గపపక వృషభంబునుం బో ల ుఁ బీనుండును గఠ నాంగుండు నగుచు 
సథండిలశ్ాయియిెై ర్జఃపటలంబునం గపపబడిన ద్వవామాణికాంబునుం బో ల  
ననభివాకత బహి్ెవర్ుసుం డెై మల్లనాంబర్ పరీతకటితట ండు నతి 
మషీల్లపతయజఞఞ పవీతుండు నగుటం జేసర యజఞ జనంబు లతండు 
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బహి్ెణాభాసుండు మందుండు నని పలుక సంచర ంచుచుండం 
గర్ెమూలంబునం బర్ులవలన నాహార్ంబు గ్ను నపుడు దమవార్ును 
వావసాయకర్ెంబునందు నియమించిన క్ేతవిిహిత సమవిషమ 
నూానాధ్వకంబుల న ఱుంగక పవిర తలుి చు నూక తవుడు తెల్లకప్రండి ప ట ట  మాుఁడు 
దబిెబడ యాద్వగాుఁ గల దవిాంబుల యందు నమృతంబు పగ ద్వ ర్ుచిచేసర 
భక్ించుచుం జేని కావల్ల యుండు న డ నొకకనాుఁడు. 

5.1-14-విపుు డు బతిికవిచుుట 

5.1-130-కంద పదాము 
పుర లోన వృషలపతి ద్ా 
నర్ుదుగ సంతాన కాముుఁడెై వేడుకతోుఁ 
బుర్ుషుుఁడగు పశువుుఁ గాళికి 
దఱుముక గ్నిపో వుఁ బశువు దలుఁగ న భృతుాల్.  

5.1-131-ఆటవ లద్వ 
అర్సర కానలేక యా రాతిి వీరాస 
నమునుఁ జేని కాుఁపు విమల బుద్వధ 
న సుఁగు విపయిోగ  నీతనిుఁ బొ డగాంచి 
పశువు మంచి దనుచుుఁ బటిట  ర్తని.  

5.1-132-కంద పదాము 
ఆ రీతిని భూసుర్వర్ు 
నార్య నా కాళికాగృహ్మునకు భృతుాల్ 
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బో ర్నుఁ గ్ని చని సల్లపర  
చార్ుత రాభాంజనాద్వ సంసాకర్ంబుల్.  

5.1-133-వచనము 
ఇటిభాంజనాద్వ కృతాంబులు దీ్ర ు నూతన వసనంబు గటట నిచిు గంధ 
పుష్ాపభర్ణాక్షతాలంకృతునిం జేసర మృష్ాట నింబులు భుజియింపం బెటిట  
ధూపద్ీప మాలాలాజకిసలయాంకుర్ ఫలోపహారాదులు సమర పంచి 
మహావాదాఘోషంబులతోడ నా పుర్ుషపశువుం గాళికాద్ేవి సముెఖ్ంబున 
నాసీనుం గావించి యా వృషలపతి పుర్ుషపశువు ర్కతంబున భదకిాళి 
సంతోషప్ెటటం దలంచి కాళికామంతాిభిమంతిితంబు నతికరాళ్ంబు న ైన ఖ్డ్ం 
బంద్వ నిజాభీషట సరద్వధకి హింసరంపం దలంచిన. 

5.1-134-ససీ పదాము 
సర్ిభూతములకు సఖ్ుుఁడును బహి్ెభూ;  
 తాతుెుఁడు నిర ైిర్ుుఁ డయిన బహి్ె 
సుతుని తేజం బంతుఁ జూడ దుససహ్మ్మైన;  
 భయమంద్వ వడుఁకుచు భదకిాళి  
కోీదంబు ముమెడగి్నుఁగ హ్ుంకార్ంబు;  
 సలుపుచు నటటహాసంబు చేసర 
పాపాతుెలును ద్ౌషటయపర్ులును రాజస;  
 తామస కర్ె సంధ్ాను లగుచు 

5.1-134.1-తేటగీతి 
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విపవిర్ు నట ి  హింసరంచు వృషలపతిని 
భృతుావర్్ంబుుఁద్య ుఁ దలల్ పృథవిుఁ గూల్లు 
యపుడు వృషలాధ్వపుని శిర్మంద్వ ల్మలుఁ 
బాడి యాడుచు నందంద కీీడ సల్లప్ె.  

5.1-135-కంద పదాము 
ధర్లోన న విరేనియు 
ధర్ణీసుర్వర్ుల క గు్  దగుఁ దలచిన వా 
ర్ర్యుఁగుఁ జ డుదుర్ు; నికకము 
హ్ర  ధర్ణీసుర్వరేణుా లం దుండుటచేన్.  

5.1-136-వచనము 
మఱియును. 

5.1-137-ఉతపలమాల 

అచుట విపసిూనుుఁడు భయం బొ కయించుకలేక చంపుఁగా 
వచిున వార యందుుఁ గర్వాలమునందును గాళియందుుఁ ద్ా 
నచుుతభావ ముంచి హ్ృదయంబునుఁ బదెదళాక్షు న ంతయున్ 
మచిుకతోడ నిల్లప యనుమానము నొందక యుండె న ంతయున్.  

5.1-138-వచనము 
మఱియు నా విపవిర్ుండు చండికాగృహ్ంబు వ లువడి కమీెఱం జేని కావల్ల 
యుండు న డ. 
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5.1-15-సరంధుపతి విపిసంవాదంబు 

5.1-139-ససీ పదాము 
అంతటుఁ గ్నిి హాయనములు చన సరంధు;  
 భూపాలనము చేయు భూవర్ుండు 
ధ్ీర్త నిక్షునద్ ీతీర్మున నుని;  
 కప్రల మహామునిుఁ గాంచి తతతవ 
విజాఞ న మ్మఱిుఁగ డు వేడక తోడుత శిబి;  
 కారోహ్ణము చేసర యర్ుగుచుండ 
నాలోన నాశిబికావహ్ు లా చేనుఁ;  
 గాపుని విపుు నిుఁ గాంచి తెచిు 

5.1-139.1-తేటగీతి 

శిబిక మోప్రంత మీతనిచేత ననుచుుఁ 
బటిట మూపునుఁ బలికిుఁ బెటిట మోపు 
మనుచు మోప్రంచునంత ధరామర్ుండు 
శిబిక మూుఁపున నిడి యందుుఁ జింత లేక.  

5.1-140-కంద పదాము 
తన మనసు కొలుఁద్వ నపుపడు 
మునుకొని యటిపయితిమున నడవుఁగ నా 
జనపతి నిమోినితమ్మై 
చనుట యిెఱిుఁగ  శిబిక మోచు జనులకు ననియిెన్.  
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5.1-141-ఆటవ లద్వ 
మీర్ ల్లపుప డిచటుఁ జేర  మికికల్ల పయి 
తింబుతోడుఁ దగ ల్ల నడచుచుండ 
విషమ మగుచు గమనవేగంబు నను బాధుఁ 
బెట ట చుని దనిన బెసత  లనిర .  

5.1-142-వచనము 
"ద్ేవా! యిా విషమగమనంబు మావలన న ైనద్వ గా; ద్ీ తురీయవాహ్కుండు 
సుఖ్గమనంబుగా నడవ నేర్ండు; వీనితోడ మే్ము నడవ నేర్ము" యనిన 
ర్హ్ూగణుం డను నా రాజు పాసరత వృదధజనుం డెైనను బలాతాకర్ంబునం బుటిటన 
కోపంబునం గోప్రంచి విమర్శ దప్రప నీఱుగప్రపన నిపుపనుం బో ల  న ఱుంగరాని 
బహి్ెతేజంబుగల బాిహ్ెణునికిం గంటకంబుగా నిషుఠ ర్ వాకాంబుల నిటినియిె. 

5.1-143-చంపకమాల 

" అలసరతి; వ ంతయున్ ముసల్ల; వాుఁకట డసరసతి; వ నుి మికికల్లం 
బలుచన యుని; ద్ీ శిబిక భార్ము; దూర్ము మోసర; తే గతిన్ 
నిల్లచెద?" వంచు భూవర్ుుఁడు నిషుఠ ర్ములాగ బలక నా యిెడం 
బలుకక మోసె నా శిబిక బాిహ్ెణవర్ుాుఁడు పార థవేశిరా!  

5.1-144-వచనము 
అపుప డా విపవిర్ుండు దనకుం గడపటి శరీర్ం బయిన కళేబర్ంబు నందు 
నహ్ంకార్ మమకార్ంబులం బొ ందనీక మిథాాజాఞ నర్హితుండెై బహి్ెభూతుండెై 
మౌనవతింబున నా శిబిక మోయుచుని విషమగమనంబుుఁ జూచి యతి 
కుప్రతుం డగుచు నా భూవర్ుండు వ ండియు నిటినియిె. 
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5.1-145-ససీ పదాము 
" ఓర ! దుర్ెద! విన రోర  జీవనెృత! ; 
 నా యాజఞుఁ దప్రపంచి నడచె ద్ీవు;  
ఈ వకమీార్్ంబు ల్లనిియు విడిప్రంచి;  
 నడప్రంతు నినుి సనాెర్్మందు" 
నని రాజగరాింధుుఁ డగుచు గుణతయిం;  
 బున వృద్వధ ుఁ బొ ంద్వన భూవర్ుం డ 
బదధపలిాపము లపలుకచుండినుఁ జూచి;  
 శమదమాదులచేుఁ పశిసుత ుఁ డగుచు 

5.1-145.1-తేటగీతి 

జగతి బహి్ెసిర్ూపమ్మై సకలభూత 
ములకునతాంతహితుుఁడెైన భూసుర్ుండు 
యోగ వర్తన ద్ెల్లయ లేకుని రాజు 
నంత వీక్ించి యలి ని టినుచుుఁ బల్లక .  

5.1-146-వచనము 
" నరేంద్ాి! నీవు చెపుపనద్వ సతాంబు; భార్ం బీ శరీర్ంబునకే కాని నాకుం 
గలుగనేర్దు; ఐనను సౌథ లాకార్శయంబులు వాాధులు నాధులు క్షుతత ృషణలు 
నిచాేవిరోధభయంబులు జరామర్ణంబులు రోషనిద్ాిజాగర్ణంబులు నహ్ంకార్ 
మమకార్ మదశ్లషణాదులు దే్హ్ంబుతోడన జనియించుం గాని నాకుం 
గలుగనేర్వు; జీవనెృతుండ నేన కాద్ాదాంతంబులు గలుగుటం జేసర యందఱి 
యందును గల్లగ  యుండు; సాిమిభృతా సంబంధంబులు విధ్వకృతంబు లగుచు 
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వావహార్ంబులం జేసర శరీర్ంబులకుం గలుగుంగాని జీవునికి లేక యుండును; 
అద్వయునుంగాక రాజాభిమానంబున నీవు ననాిజాఞ ప్రంచెదవేనిం బమితుత ండవ ైన 
నీకుం బూర్ిసిభావం బెట ి ండె; అట ి గాక యిేనేమి చేయుదు? న ఱింగ ంపుము; 
ఉనెతత  మూకాంధ జడులు బో ల  సహ్జసిభావంబునుం బొ ంద్వన నాయందు నీ 
శిక్ష యేిమి లాభంబుుఁ బొ ంద్వంప నేర్ుు. అద్వయునుం గాక సతబుా ండు మతుత ండు 
న ైన నాకు నీ శిక్ష వార్థంబగు" నని పల్లకి యుపశమశ్రలుండెైన మునివర్ుండు 
పూర్ికర్ెశ్ేషంనం గలు్  భార్వాహ్కతింబుం దలంగం ద్యియుటకు భార్ంబు 
వహించి శిబిక మోచుచుం జనున డ నా రాజవలిభుండు దతతవజాఞ నాపే్క్ితుండెై 
చని యెిడివాుఁ డగుటం దన హ్ృదయ గంీథవ విమోచకంబులును బహ్ు 
యోగగంీథ సమెతంబులును నగు బాిహ్ెణవాకాంబులు విని యా శిబిక ద్వగ్న 
డిగ్నుఱికి యావిపుు నికి సాష్ాట ంగదండపణిామంబు లాచర ంచి సర్ి గర్ివర ాతుండెై 
ముకుళిత హ్సుత ం డగుచు ని టినియిె. 

5.1-147-ససీ పదాము 
" ధర్ణీసుర్ులలోనుఁ దలుఁప న విుఁడవు నీ;  
 వవధూతవేషరవ ై యవనియందు 
నేమిటిక ై చర యింపంగ వచిు? తి;  
 చట నొకకుఁడవు నొంటి చనుట నేుఁడు 
ననుుఁ గృతార్ుథ నిుఁ జేయ ననుకూలుుఁ డగుచుని;  
 యటిట యా కప్రలమహామునీందుిుఁ 
డవొ? నీ మహ్తతవంబు దవిల్ల విచార ంప;  
 న ఱుుఁగక చేసరతిుఁ; గర్ుణుఁ జూడు 
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5.1-147.1-తేటగీతి 

తపుపసెైర ంపు; నే యమదండమునకు 
హ్ర్ుని శూలంబునకును వజాియుధమున 
కనల చంద్ాిర్క ధనదశసాత ర సత రములకు 
వ ఱవ విపుు ని కే మద్వ వ ఱచినట ి .  

5.1-148-వచనము 
మఱియు నిససంగుండవయి జడుండునుంబో ల  నిగూఢ విజాఞ నంబు గల్లగ  
చర యించుచు నునివాుఁడవు; నీ వచనంబులు యోగశ్ాసత ర సమానంబుల ై 
వాఙ్ెనసంబులకు నభేదాంబులయి యుని; వే నవిిషుణ కళావతీర్ుణ ండు 
సాక్ాదధర యు నగు కప్రలమహాముని వలన బహి్ెవిదా ద్ెల్లయం గోర  
చనుచునివాుఁడ; నీవు లోకనిరీక్షణార్థం బవాకతల్లంగుండవ ై చర యించుచుని 
కప్రలమహామునీందుిండవు గాబో ుఁలుదువు; మందుండెైన గృహ్సుథ ండు 
యోగీశిర్ చర తంిబు ల ట ట  ల ఱుంగనేర్ుు? కర్ెవశంబున దృషటంబెైన భాింతి 
వహించుచు నడచుచునుని యిా యాశమీంబు నాకునుం బో ల  నీకు నగు నని 
తోుఁచుచునిద్వ; అద్వ యిెటినిన ఘటంబు లేక జలంబు ద్ేనేర్ని తెఱంగున లేనిద్వ 
గలుగనేర్దు; గావునం బిమాణమూలం బయిన లోక వావహార్ంబు 
సతపథంబున సమెతంబెై యుండుటం జేసర నీ వాడు వాకాంబులు నాకు 
సమెతంబు గానేర్" వని సరంధు ద్ేశ్ాధ్ీశిర్ుండు వినిప్రంచిన నా విపుు ండు 
లోకవావహార్ంబునకు నితాతిం బరపాధ్వకం బగుంగాని నితాంబు గానేర్దని 
దృష్ాట ంత నిదర్శనంబుగా నిటినియిె. 

5.1-149-ససీ పదాము 
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 పావక శిఖ్లచే భాండంబు ద్ాుఁ దపత ;  
 మగుుఁ; దపత  ఘటముచే నందు నుని 
జలము తప్రంచు; నా జలముచేుఁ దండులం;  
 బులు తపత  మొంద్వ యపుపడు విశిషట 
మ్మైన యనిం బగు; నా చందమునను ద్ా;  
 ద్ేహేంద్వయింబులుఁ ద్ెల్లవితోడ 
నాశయీించుక యుని యటిట జీవునకు దే్;  
 హ్ంబునుఁ బాిణేంద్వయిాద్వకమున 

5.1-149.1-తేటగీతి 

జర్ుగుచుండు నిట ి  సంసార్ఘట వృతిత  
దుండు నయిన రాజు దుషటమ్మైన 
కర్ెములకుుఁ బాసర కంజాక్షపద సేవుఁ 
జేసెనేని భవముుఁ జ ందకుండు.  

5.1-150-ఆటవ లద్వ 
అనుచు ధ్ార్ుణీసురాతెజుుఁ డమ రీతి 
బలుకుటయును రాజు పర ణమించి 
వినయవాకాములను వినుతించి కమీెఱుఁ 
బుణుాుఁ డైెన సరంధు భూవర్ుండు.  

5.1-151-వచనము 
"మహాతె! నేను రాజ ననియిెడి యభిమాన మద్ాంధుండన ై మహాతుెలం 
ద్వర్సకర ంచిన ననుిుఁ గర్ుణింపుము; నీ వార్తబంధుండవు; నీ కృపాదృషరటంజేసర 
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మహాతుెల నవమానంబు చేసరన దుర తంబువలన విముకుత ండ నయిెాద; 
విశిసుహ్ృతత  వ ైన నీకుం గోపంబు గలుగనేర్దు; అసమర్ుథ లయిన మాబో ుఁటి 
వార్లు మహాజనావమానంబున శ్రఘంొబె నశింతుర్ు; గావున నీవు దయాళ్ళండ 
వయి ననుి మనిింపు" మనిన నా విపుు ం డిటినియిె. 

5.1-152-కంద పదాము 
కడు వేడక నీ వవిద్ాిం 
సుుఁడవ ై యుండియును మిగులుఁ జఞదాము విద్ాిం 
సుుఁడుుఁ బో ల ను బల్లక ద వి 
పుపడు మే్లనవచుుుఁగ్ంత పుర్ుషులలోనన్ 

5.1-153-ఆటవ లద్వ 
పర్ుఁగుఁ బెదా ల్మ పపించమంతయుుఁ దథా 
మనర్ు; నీవు తథా మనుచుుఁ బల్లకి;  
తట ి గాన నినుి నధ్వకుండ వని పలక 
రాదు నాకుుఁ జూడ రాజచంద!ి  

5.1-154-ససీ పదాము 
యజాఞ ద్వకములందు నామాియములయందుుఁ;  
 దఱచుగాుఁ దతత వవాదంబు లేదు  
సిపింబునందుల సౌఖ్ామాకార్ంబు;  
 నందుల నితామ్మై యంతలేని 
యటిట చందమున వేద్ాంత వాకాంబులు;  
 తతతవంబు న ఱిుఁగ ంచి తలుఁగుుఁగాని 
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నితాంబుల ై యుండనరే్వు; పుర్ుషుని;  
 చితతంబు గుణములుఁ జ ంద్వ యిెంత 

5.1-154.1-తేటగీతి 

కాలముండును మఱి యంత కాలమందు 
నర్య విజాఞ న కరేెంద్వయిములచేత 
మర్గ  ధర్ెంబులను నధర్ెంబులట ి  
దగ ల్ల పుటిటంచుచుండు నతాంత మహిమ.  

5.1-155-వచనము 
మఱియు ధరాెధర్ెవాసనాయుకతంబు విషయానుర్కతంబు న ైన చితతంబు గుణ 
పవిాహ్ంబులచేత వికార్ంబు నొంద్వ ద్ేవతిర్ాఙ్ెనుషా ర్ూపంబు లయిన 
ద్ేహ్ంబులం బుటిటంచుచుుఁ గాలపాిపతంబుల ైన సుఖ్దుఃఖ్ తదుభయ ఫలంబు 
లననుభవించుచు ననవర్తంబు జీవునికిం బతిాక్షం బగుచు సూథ ల 
సూక్షెర్ూపంబుల నుండు; సాింతంబు గుణర్హితంబెైన ముకిత కార్ణంబగు; 
ఘృతవర్ుత లుగల ద్ీపంబు సధూమ శిఖ్లం బుటిటంచు; ఘృతవర్ుత లు నాశంబు 
నొంద్వన సిర్ూపంబుుఁ బొ ందు; నీ తెఱంగున మనంబు గుణకరాెనుబంధంబెైన 
జనాెదులం బుటిటంచు; గుణకర్ెంబులం బాసెనేనిం బర్తతతవంబు నొందు; 
జాఞ నేంద్వయింబు లేనును విషయంబులమీుఁదుఁ ద్య ుఁచు; బుదుధ  లేనును నభి 
మానంబును నను నేకాదశవృతుత లం గూడిన మనంబు జీవునికి నసంఖ్ాంబు 
లయిన జనెంబుల బొ ంద్వంచు; మనోవృతుత ల నతికమీించిన జీవుండు 
పర్ంజఞాతియిెైన నారాయణ సిర్ూపంబుగా న ఱుంగుము; సాథ వర్ జంగమంబు 
లయిన జీవులకుం బవనుండు పాిణంబెై యుని చందంబున నీశిర్ుండు 
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సర్ిభూతాంతరాామి యగుచు జీవాతె సిర్ూపంబున నుండు; జీవాతుెండు 
జాఞ నోదయంబునం జేసర మాయ న ంతకాలంబు గ లువకుండు నంతకాలంబు 
ముకతసంగుండు గాుఁడు; అర షడిర్్ంబును జయించి పర్తతతవంబు న ఱింగ న 
నీశిర్ుం డగు; చితతం బెంత కాలంబు విషయాసకతం బగు నంతదడవు 
సంసార్చకంీబు నందు సంచర ంచుం గావున మహావీర్ుండెైనను దనకు శతుివ ైన 
మనంబు నపమితుత ండయి యుప్ేక్ాబుద్వధంజేసర యిచాేవిహార్ంబున జర్గనీక 
పర్మ గుర్ుండెైన శ్రహీ్ర చర్ణోపాసనాసత రంబునం జితతంబు గ ల్లచినం బర్తతతవంబు 
నొందు" నని విపుు ండు పల్లకిన నతని మహిమకు వ ఱుఁ గంద్వ బాిహ్ెణునకు 
నమసాకర్ంబుచేయుచు భూవర్ుం డిటినియిె. 

5.1-156-ఉతపలమాల 

కార్ణ విగహీ్ంబు నుర్ుకాయము నీ యవధూతవేషమున్ 
భూర ధరామర్తిమును బూర్ిసమాగమ మాతెబావముం 
జార్ువిహార్ మతాతుల శ్ాంతి గుణంబును గూఢ వర్తనం 
బార్యుఁ గలు్  నీకు ననయంబును మ్మకొ కదుఁ బెకుక భంగులన్.  

5.1-157-మతేతభ వికీీడతిము 
జిర తార్ుత ం డగు రోగ  క్షధ మతీషటంబెైన చందంబునున్ 
ధర్లో నాతపతపత  దే్హి గడు శ్రతంబెైన తోయంబునున్ 
గర మం గోర నరీతి న ంతయు నహ్ంకారాహి దషుట ండన ై 
పర్ుఁగున్ నాకును నీ వచోమృతము దపపన్ మందు వేఱునిద్ే?  

5.1-158-ఆటవ లద్వ 
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విపవిర్ా! నేను వేడకతో నా సంశ 
యంబుల లి నినుి నడిగ  తెల్లయుఁ 
దలుఁచి యునివాుఁడ; దపపక యిెఱిుఁగ ంపు 
ముచితవృతిత ుఁ దతతవయోగమ్మలి.  

5.1-159-వచనము 
అని యడిగ న యా రాజునకు విపుు ం డిటినియిె. 

5.1-160-తటేగతీి 

కాన వచిున ఫలములు కర్ెమూల 
ము లగుటను జేసర సంసార్ములను జితత  
మ్మపుడు వర తంచుచుండుఁగా న ఱుుఁగ లేవు 
తతతవయోగంబు మిగుల నితాం బటంచు.  

5.1-161-వచనము 
మఱియు నీ వసుంధర్ నుని చర్ణంబులకు న కుకడు జంఘ లా మీుఁద 
జానువు లా ప డవున నూర్ువు లందులకు నుపర పది్ేశంబున మధాం బట 
మీుఁద నుర్ మందులకు న కుకన కంఠం బటమీుఁద సకంధం బందుల ద్ార్ు వా 
ద్ార్ువున శిబిక శిబిక యందు రాజ ననియిెడి యభిమానంబుగల్లగ  
నీవునివాడ విటిట చోదాంబయిన కషటదశంబొ ంద్వన నీవు పజిాపాలనంబు 
చేయుచునివాుఁడ; నను గర్ింబున మా వంటి మహాతుెల సభలలోనం 
బూజుాండవుగాక యునివాడవు; ఈ సాథ వర్ జంగమంబులకు నివాస సాథ నంబు 
వసుంధర్ యిెైన చందంబున సతిియలచేత న ఱుుఁగం దగ న జగతాకర్ణంబెైన 
తతతవంబు న ఱింగ ంచెద; పర్మాణు సముదయం బీ ధర తిియిెైన చందంబున 
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నవిద్ాామనంబులచేతం గల్లపతం బయిన కృశసూథ ల బృహ్దణు సదసజాీవాజీవ 
దవిా సిభావాశయ కాల నామ బుద్వధర్ూపంబెైన మాయచే జగతుత  ర ండ వద్వయిెై 
కల్లపంపంబడియిె; బాహ్ాభాంతర్ంబులం గల్లగ  సిపకిాశంబెై 
భగవచేబావాచాంబును విశుదధంబును బర్మార్థంబును జాఞ నర్ూపంబును న ైన 
బహి్ెంబు బొ కటి సతాంబు; జగతతసతాం బగును;" అని పల్లకి మఱియును 

5.1-162-ససీ పదాము 
ధర్లోన బహి్ెంబుుఁ దపమున ద్ానంబు;  
 లను గృహ్ధర్ెంబులను జలాగ ి 
సో మసూర్ుాలచేత శీుతులచే న ైనను;  
 బర్మ భాగవతుల పాదసేవుఁ 
బొ ంద్వన మాడికని బొ ందంగ రాదని;  
 పలుకుదు రార్ుాలుుఁ బర్మమునులు 
ఘనతపో బాహ్ా సౌఖ్ాములకు విముఖ్ులు;  
 న ై పుణుాలు హ్ర గుణానువాద 

5.1-162.1-తేటగీతి 

మోద్వతతుెలు నగు బుధపాదసేవ 
ననుద్వనంబును జేసరన నంతమీుఁద 
మోక్షమార్్ంబునకును బద్ాెక్షునందు 
బట ట పడి యుండు న పుపడుుఁ బర్ుఁగబుద్వధ .  

5.1-163-వచనము 
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నరేంద్ాి! యిేను బూర్ింబున భర్తుం డను రాజను; సర్ిసంగపర తాాగంబు చేసర 
భగవద్ారాధనంబు చేయుచు మృగంబుతోడి సేిహ్ంబు కతన మృగంబన ై 
పుటిటయు నందును హ్ర భకిత దపపకుండిన కతంబున నిపుపడు మనుషుాండన ై 
మనుషా సంసర్్ంబును బాసర యిేకాకి న ై చర యించు చునివాుఁడ; నర్ుండు 
వృదధసంసేవం జేసర సంసార్ మోహ్ంబును బాసర హ్ర ధ్ాానకథలచే లబాజాఞ నుండెై 
పుండరీకాక్షునిం బూజించుచుం బర్లోకంబునుం బొ ందు" నని పల్లకి విపుు ండు 
మఱియు నిటినియి ె

5.1-164-ససీ పదాము 
ధర్ణీశ! మాయచేతను ద్ాుఁటుఁగారాని;  
 పదమునుఁ బుటటంగుఁబటట జీవుుఁ 
డెలమిమ్మై గుణకర్ెములుఁ జేయుచును లాభ;  
 మాశించి తిర్ుగు బేహార  మాడిక 
ఫల మప్ేక్ించుచుుఁ బాయక జీవుండు;  
 సంసార్గహ్న సంచార  యగుచు 
ననవర్తము నుండు నా మహావనమందుుఁ;  
 గామ లోభాద్వ తసకర్ులుగూడి 

5.1-164.1-తేటగీతి 

ధర్ణ ివిజితేంద్వయిుుఁడు గాని నర్ునిుఁబటిట 
ధర్ె మనియిెడి యా మహాధనమున లి 
నర్సర గ్నిపో వుచుండుదు ర్నుద్వనంబుుఁ 
గాన సంసార్మందు నాకాంక్ష వలదు.  



1072 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము పథిమాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

5.1-165-కంద పదాము 
అర్యుఁగ సంసారాటవిుఁ 
దర్లక యా పుతమిిత ిద్ారాదు లనం 
బర్ుఁగుచు నుండెడు వృకములు 
పర్ువడి నర్బసతములను బక్ించు వడిన్.  

5.1-166-తర్ళ్ము 
మలసర సంసృతి ఘోర్కానన మంద్వర్ంబుల న లినుం 
జ లుఁగ  గులెలతాతృణాదులచేత గహ్ిర్మ్మైన ని 
శులనికుంజములందు దురా్న సంజఞలంగల మక్ికం 
బుల నిరోధము దనుి సో ుఁకినుఁ బొ ందుచుండు విపదాశన్.  

5.1-167-ఆటవ లద్వ 
మఱియు నీ గృహ్సథమార్్ంబునం ద్ెలి 
విషయములను బొ ంద్వ విశిమ్మలిుఁ 
గడుఁకతోడ నిట ి  గంధర్ిలోకంబుుఁ 
గాుఁ దలంచి మిగుల మోదమందు.  

5.1-168-ఆటవ లద్వ 
మఱచి కాననమునుఁ గ్ఱవిదయాముుఁ గాంచి 
యగ ిుఁగోర  వ ంట నర్ుగుమాడికుఁ 
గాంచనంబు గోర  కలవార యిండి పం 
చలను ద్వర్ుగు నర్ుుఁడు చలనమంద్వ.  
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5.1-169-ఆటవ లద్వ 
బహ్ుకుట ంబి యగుచు బహ్ుధనాప్ేక్షచే 
న ండమావులుఁగని యేిగు మృగము 
కర్ణిుఁ బేమిుఁజేసర గుర్ువులు వాఱుచు 
నొకకచోట నిలువకుండు న పుడు.  

5.1-170-ఆటవ లద్వ 
మఱియు నొకకచోట మతుత ుఁ డెై పవన ర్ 
జఞహ్తాక్షుుఁ డగుచుుఁ జూపు దప్రప 
ద్వక కఱుంగ కొండుద్వశ కేగు పుర్ుషుని 
కర్ణిుఁ ద్వర్ుగు నర్ుుఁడు నర్వరేణా!  

5.1-171-వచనము 
మఱియు నొకకచోట నులూక ఝిలి్మ సినంబులతోడ సమానంబు లయిన 
శతుిరాజి తిర్సాకర్ంబులకు దుఃఖ్పడుచు, నొకకచోట క్షుధ్ార ాతుండెై యపుణా 
ఫలవృక్షంబుల నాశించు మాడికుఁ బాపకర్ుెలు దవిాహమనులు నగు వార  
నాశయీించుచు, నొకక యిెడం బిపాసాతుర్ుండెై జలహమనం బయిన నద్వకిుఁ జనిన 
రీతి నిహ్పర్దూర్ు ల ైన పాషండుల సేవించుచు, మఱియు నొకక పది్ేశంబునం 
దగ ిచేతం దపుత డయిన వాుఁడు ద్ావాగ ిం జేర  వాధ నొందురీతి, ననాిర థ 
యగుచు ద్ాయాదులం జేర  దుఃఖించుచు, మఱియు నొకకచోటుఁ బర్బాధం జేసర 
మునుి గానక రాజాాభిలాషం బాిణసఖ్ుల ైన ప్రతృపుతిభాితృ జేాషుఠ ల న ైనను 
వధ్వయిం చుచు, మఱియు శూర్ులచేతం గ్ట ట బడి సర్ిధనంబును బో నాడి 
చింతాపర్వశుండెై దుఃఖించుచు నునింత గంధర్ినగర్ పాియంబెైన సంసార్ 
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సుఖ్ంబు ననుభవించి మోద్వంచుచు, మఱియు నగారోహ్ణంబు చేయు నర్ుండు 
గంటక పాష్ాణాదులవలనం బాదప్ీడితుం డగుచు దుఃఖించు చందంబున 
గృహాశమీోచిత మహానుష్ాఠ నంబునకు నుపకమీించి వాసన కంటక 
శర్కరాప్ీడితుండెై దుఃఖించుచు, నొకకచోటన్ జఠరాగ ిప్ీడితుండెై కుట ంబంబు 
మీుఁద నాగహీించుచు, వనంబున నజగర్గళితుండెై జీర ణతుండెైన చందంబున రాతిి 
గృహాటవి యందు నిద్ాిపర్వశుండెై యిెఱుంగక వర తంచుచు, మఱియును 
వనంబునుఁ దృణచేని కూపపతితుం డగుచు సర్పదషుట ండెైన తెఱంగున సంసార  
యిెై దురా్నులచేత వాధ్వతహ్ృదయుం డగుచు నంధుండెై యజాఞ నాంధ 
కూపంబునం బడుచు, నొకక యెిడ జుంటితేనియకున ై మక్ికాబాధ 
నతాంతదుఃఖితుం డయిన మాడికని సంసార్కాముండెై పర్ద్ార్ దవిాా భిలాషర 
యగుచు భూపాలకులచేతన ైనను గృహ్పతిచేతన ైనను ద్ాడితుండెై నర్కంబునం 
బడుచు య్వనంబున సంపాద్వంచిన దవిాంబులు పర్ులచేతం బో నాడిన 
విధంబున శ్రతవాతాదానేక పయిాస లబాంబెైన ధనంబు బో నాడి సంసార  
యతిచింతాకాీంతుం డెై యుండు; మఱియును వనంబున లుబాకులు 
సంసృషటంబయిన యలాపమిషంబునకు ననోానా వ ైషమాంబునం గలహించిన 
విధంబున సంసృషట వావహార యిెై యలపదవిాంబులకుం బో రాడుచుండు" నని 
భూపాలు నకు విపుు ండు సంసారాటవి తెఱం గ ఱింగ ంచి వ ండియు నిటినియిె. 

5.1-172-ఆటవ లద్వ 
అలపధనుుఁడు విశమీాసాథ నములుఁ దృప్రత ుఁ 
బొ ంద కొర్ుల ధనముుఁ బొ ందుఁ గోర  
యర గ  వార వలన నవమానములుఁ బొ ంద్వ 
యధ్వకమ్మైన దుఃఖ్ మనుభవించు.  
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5.1-173-ఆటవ లద్వ 
అంతుఁ గ్ందఱలి ననోానావితాత ద్వ 
వినిమయమునుఁ గడుుఁ బవిృదధమ్మైన 
వ ైర్ములనుబొ ంద్వ పో రాట మొందుదు 
రాతెచింత లేక యనుద్వనంబు.  

5.1-174-ససీ పదాము 
సంసార్మార్్ సంచార్ుుఁడెై యధ్వక ప;ి  
 యాసంబునన గూర్ుు నర్థములను 
విహ్ర ంచుచును గ్ంద ఱిహ్లోక ఫలములుఁ;  
 గోర్ుచు మోక్షంబు గోర్ కంతుఁ 
జ డిపో వుచుందు; ర పుడు గాని యందుకుుఁ;  
 గడపటి యోగంబుుఁ గానలేర్ు;  
మానవంతులు నసమానశ్ౌర్ుాలు నగు;  
 వార్ు మికికల్లయిెైన వ ైర్బుద్వధ 

5.1-174.1-తేటగీతి 

నాహ్వంబున మడియుదు; ర్ంతె కాని 
మోక్షమార్్ంబు గానర్ు మూఢవృతిత  
ననుచు సంసార్ గహ్న విహార్ మ్మలిుఁ 
ద్ెల్లప్ర కమీెఱ ననియిె ధ్ాతీిసుర్ుండు.  

5.1-175-వచనము 
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"మఱియుం గాలచకనీియంతిితుండెై చకాీయుధునిం గ్లిక కాక గృధ 
బకసమానుల ైన పాష్ాండులతోడి సఖ్ాంబునం జేసర వార్లచేత వంచితుండెై 
బాిహ్ెణకులంబునంజేసర శ్ౌీత సాెర్తకరాెనుష్ాట నపర్ుం డెై విషయసుఖ్ంబు 
లందుుఁ దగులుబడి కాలంబు తుద న ఱుంగక వృక్షంబులుం బో ల  
న ైహికార్థంబులయందుుఁ దృషణ  గల్లగ  మ్మైథున నిమితతంబు సుతద్ారాదులయందు 
సేిహ్ంబు చేయుచుుఁ బథవకుండు మాతంగంబుల యందు భయంబున 
ద్ీర్నాిమికూపంబునం బడిన తెఱంగున సంసార్మృతుా గజ భయంబున 
గ ర కంధర్పాియం బయిన యజాఞ న తమంబునం బడుం గావున మాయచేత 
సంసార్మార్్ం బైెన రాజ భావంబు విడిచి సర్ిభూతమ్మైతిి గల్లగ  జితేంద్వయిుండవ ై 
జాఞ నాసరచే మార్్ంబు కడపల గను" మని పల్లకిన భూపాలుం డిటినియిె. 

5.1-176-కంద పదాము 
అకకట! మానుష జనెము 
ప్ెకుకవయిెై యుండు న పు డభేదమతిం బెం 
ప్ెకకిన యోగ సమాగమ 
మకకజముగుఁ గల్లగ నేని నఖిలాతుెలకున్.  

5.1-177-కంద పదాము 
ధర్ణీసుర్వర్! నీ శ్ర ీ
చర్ణాంబుజ యుగళ్ రేణు సంసపర్శము నా 
దుర తంబు లడుఁచ;ె నింతట 
హ్ర భకితయు నంతకంత కధ్వకం బయిెాన్.  

5.1-178-వచనము 
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మఱియు విపవిర్ులయందు యోగీశిర్ు లవధూత వేషంబునం జర యించు 
చుందుర్ు; గావున విపుు లు ప్రని పె్దా లనక యందఱకు నమసాకర్ం" బని 
సుత తియించిన నా యోగీశిర్ుండును సరంధుపతికిుఁ గర్ుణానిితుం డగుచుుఁ 
దతతవజాఞ నం బుపద్ేశించి యారాజుచేత వంద్వత చర్ణుండెై పూరాణ ర్ణవంబునుం బో ల  
సంపూర్ణకర్ుణార్సపూర త సాింతుండెై వసుంధర్ం జర యించుచుండె; 
సరంధుభూపతియును సుజన సమాగమంబున లబాతతత వజాఞ నుండయి 
ద్ేహాతెభమిం బాసె;" అని పల్లకిన శుకయోగీందుినకుం బరీక్ినిరేందుిం 
డిటినియిె. 

5.1-179-చంపకమాల 

అర్యుఁగ మక్ికంబు వినతాతెజుుఁ గూడుఁగలేని రీతి యిా 
భర్తుని సచుర తమిులు పసిుత తి చేయుఁగ నీ వసుంధర్న్ 
నర్పతు ల లి నోపర్ు మనంబున న ైనను న ంచ; నింక నా 
భర్తుని పుణావర్తనముుఁ బసిుత తిచేయుఁగ నాకు శకామే్?  

5.1-180-వచనము 
నరేంద్ాి! భర్తుండు సుతద్ార్రాజాాదులను బూర్ికాలంబునంద విడిచి 
భగవతపర్ుం డగుచు యజఞర్ూపంబును ధర్ెసిర్ూపంబును 
సాంఖ్ాయోగంబును బికృతిపుర్ుష సిర్ూపంబును న ైన నారాయణునకు 
నమసాకర్ం బనుచు మృగర్ూపంబును బాసె; నటిట  భర్తుని చర తంి బెవిర్ు 
చెప్రపన న విర్ు వినిన నటిటవార్లుఁ బుండరీకాక్షుండు ర్క్ించు; ఆయు ర్భివృద్వధ  
యగు; ధనధ్ానా సమృద్వధయు నగుచుండ సిరో్ పభోగంబులం బొ ందుదుర్ు; అని. 
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5.1-16-పూర ణ 

5.1-181-మతేతభ వికీీడతిము 
నర్ద్ేవాసుర్ యక్షరాక్షస మునీందసిుత తా! ద్వవాాంబరా 
భర్ణాలంకృత! భకతవతసల! కృపాపారీణ! వ ైకుంఠ మం 
ద్వర్! బృంద్ావనభాసుర్ప్రియధర తీినాథ! గోవింద! శ్రీ 
కర్! పుణాాకర్! వాసుద్ేవ! తిిజగతకలాాణ! గోపాలకా!  

5.1-182-కంద పదాము 
పర్మపదవాస! దుషకృత 
హ్ర్! కర్ుణాకర్! మహాతె! హ్తద్వతిసుత! భా 
సుర్గోప్రకామనోహ్ర్!  
సర్సరజదళ్నేత!ి భకతజననుతగాతాి!  

5.1-183-మాల్లని 

సర్సహ్ృదయవాసా! చార్ులక్మెవిలాసా!  
భర తశుభచర తాి! భాసకరాబాా ర నేతాి!  
నిర్ుపమఘనగాతాి! నిర్ెలజాఞ నపాతాి!  
గుర్ుతర్భవదూరా! గోప్రకాచితతచోరా!  

5.1-184-గదాము 
ఇద్వ సకల సుకవిజనానందకర్ బొ పపనామాతాపుత ిగంగనార్ాపణిీ తంబెనై శీ్ర 
మహాభాగవతపురాణమునందుుఁ బిియవతిుని సుజాఞ న ద్కీ్షయు, బహి్ెదర్శనంబును, 
నాగీి ధ్ాిదుల జనెంబును, నుతతమ తామస ర ైవతుల జనెంబును, బిియవతిుండు 
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వనంబునకుం జనుట యు, నాగీిధుిం డపసర్సం బర గీహించుటయు, వరాి ధ్వపతుల 
జనెం బును, నాగీిధుిండు వనంబునకుం జనుటయు, నాభి పమిుఖ్ుల రాజాంబును, 
నాభి యజఞంబును, ఋషభుని జనెంబును, ఋషభుని రాజాభిషేకంబును, భర్తుని 
జనెంబును, ఋషభుండు దపంబునకుుఁ జనుచు సుతులకు నతుల జాఞ నం 
బుపద్శేించుటయు, భర్తుని పటాట  భిషేకంబును, భర్తుండు వనంబునకుుఁ జనుటయు, 
భర్తుండు హ్ర ణపో తంబునందల్ల ప్ీతిింజేసర హ్ర ణగర్ాంబున జనించుటయు, మర్ల 
విపసిుతుండె ైజనియించుటయు, విపుు ండు చండకిాగృహ్ంబున బది్వకవిచుుటయు, 
సరంధుపతి విప ిసంవాదంబును నను కథలు గల పంచమ సకంధంబు నందుుఁ 
పథిమాశ్ాిసము సమాపతము 





 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

పంచమ సకంధము - ద్వి తీయాశ్ాిసము 

5.2-1-ఉపో ద్ాా తము 

5.2-1-కంద పదాము 
శ్రకీాంతాహ్ృదయప్రియ!  
లోకాలోకపచిార్! లోకేశిర్! సు 
శ్లి క! భవభయనివార్క!  
గోకులమంద్ార్! నందగోపకుమారా!  

5.2-2-వచనము 
సకల పురాణార్థ జాఞ న విఖ్ాాతుం డగు సూతుం డిటినియిె. 

5.2-2-సుమతి వంశవిసాత ర్ము 

5.2-3-కంద పదాము 
మునులార్! బాదరాయణి 
యనఘాతెకుుఁడెైన యుతత  రాతెజునకు స 
ద్వినయోకిత భర్తుచర తము 
వినిప్రంచుచు మఱియు నిట ి  వినిప్రంచెుఁ దగన్.  

5.2-4-ఆటవ లద్వ 
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పార థవేంద!ి యిట ి  భర్తాతుెజుండెైన 
సుమతి ధర్ెవర్తనమునుఁ ద్వర్ుగ 
నద్వ యిెఱింగ  దుషుట ల ైన పాష్ాండులు 
తమమతంబు మిగులుఁ దలుఁచి ప గడి.  

5.2-5-కంద పదాము 
ధర్ణీవలిభ! నినుిను 
నిర్తంబును బుదధద్ేవునిం గ్ల్లచిన యా 
తెఱుఁగునుఁ గ్ల్లచెద మని భా 
సుర్మతి బో ధ్వంచి ర్పుడు సుమతిం బీితిన్ 

5.2-6-వచనము 
ఇట ి  పాష్ాండబో ధ్వతుండెైన సుమతికి ధుివసేన యందు దే్వతాజితతను 
పుతుిండు జనించె; వానికి ద్ేవదుామిండను సతుపతుిం డాసుర  
యందుదయించె; నమెహాతుెనకు ధే్నుమతి యందుుఁ బర్మే్షరఠ  జనియించె; 
నతనికి సువర్ులయందుుఁ బతిీహ్ుం డనువాుఁడు సుతుం డయెిా; యపపర్మ 
పుర్ుషుండు సకలజనులకు బహి్ో ెపద్ేశంబు జేసర తాను శుద్ాధ తుెండెై 
హ్ర సెర్ణ జేయుచు యజఞకర్ణ నిపుణు లగు పతిిహ్ర్త పసోిత త యుద్ా్ త యను 
సతుపతుిలం గాంచెను; ఆ పతిిహ్ర్తకు నుతియందు వోామ భూమనామక 
పుతదిియం బుతపనిం బయిెా; నందు భూమునకు ఋషరకులాయందు 
నుద్ీ్ థుం డను సుతుండు జనించె; నతనికి ద్ేవకులాయందుుఁ బసోిత తగల్లగ ; యా 
పసోిత తకు వర్ర్ుతసయందు విభుం డను తనయుం డుదావించె; నతనిక ి
భార్తియందుుఁ బృథుషుణుం డుదయించె; యతనికి నాకూతి యందు నకుత ండు 
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గల్లగ ; యా నకుత నకు రాజర ి శే్షీుఠ ండగు గయుం డను మహాకీర త సంపనుిం 
డుదయించె. 

5.2-3-గయుని చర తింబు 

5.2-7-ఆటవ లద్వ 
అటిట గయునివలన నఖిలజీవులుఁ బోి వుఁ 
దలుఁచి సాతిికపధి్ానమయిన 
యటిట మే్ను ద్ాల్లు యాతెతతతవజాఞ నుుఁ 
డగుచునుండె హ్ర  నిజాంశమునను.  

5.2-8-వచనము 
ఇటిట  మహ్నీయ గుణాకర్ుండగు గయుని గాథానువర్ణనంబు పురావిదులగు 
మహాతుెలచే నీ తెఱంగున నుతింపంబడుచునిద్వ; సావధ్ానమనసుకండవ ై 
యాలకింపు" మని యిటినియిె. 

5.2-9-ససీ పదాము 
ధర్ెమార్్ంబున ధ్ార్ుణీజనులను;  
 బేమితోుఁ బో షణ ప్ేిషణోప 
లాలనశ్ాసనలక్షణాదులచేతుఁ;  
 బో షరంచుచును యజఞమునను యజఞ 
పుర్ుషు నీశిర్ుుఁ జితతమున నిల్లప సేవించి;  
 సాింతమందుని యిాశిర్ునిుఁ గాంచి 
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యఖిలజీవతతికి నానంద మొసుఁగుచు;  
 నిర్భిమానతమ్మయి ధర్ణి నేల  

5.2-9.1-ఆటవ లద్వ 
సతామందు మిగులు సతేసవయందును 
ధర్ెమందు యజఞకర్ెమందు 
గయుుఁడు వసుధలోనుఁ గంజాక్షుుఁడే కాని 
మానవుండు గాుఁడు మానవేంద!ి  

5.2-10-వచనము 
అటిట  మహాపుర్ుషగుణగణ పర పూర్ుణ ండగు గయునికి దక్షకనాక లగు శదీ్ాధ  మ్మైతీి 
దయాదులు దమయంతన వచిు కోర క లగసంగ, నతని పజిలకు వసుంధర్ 
కామధ్ేనువ ై ప్రదుక, వేదంబులు సకల కామంబుల నిచుుచుండ, సంగర్ంబున 
భంగంబు నొంద్వన రాజులపపనంబు లగసంగ, విపుు లు ధర్ెం బాఱవపాలు 
పంచియిడ, నిర్ంతర్ సో మపానంబును శదీ్ాధ భకిత యోగంబుుఁ గల్లగ  యొనర్ుు 
యజఞంబుల నింద్ాిద్వ ద్ేవతలు దృపుత ల ై యజఞ ఫలంబుల నొసంగ, బహిాెద్వ 
తృణగులెలతాంతంబుగా సకలలోకంబుల వార నిం దృప్రత ం బొ ంద్వంచుచు, శ్రహీ్ర ం 
దృప్రత ుఁ బొ ందుఁ జేయుచు, గయుండు ప్ెకుకకాలంబు రాజాంబు జేసె; నటిట  
గయునికి జయంతియందుుఁ జితరి్థ సాితావరోధను లను మువుిర్ు గ్డుకలు 
పుటిటర ; యా చితరి్థునికి నూర్ణయందు సామాొట ట ను, వానికి నుతకళ్ యందు 
మరీచియు, నా మే్టికి బిందుమతియందు బిందుమంతుండును, నా 
బిందుమంతునకు సర్ఘయందు మధువును, మధువునకు సుమనస 
యనుద్ాని యందు వీర్వతిుండును, నా వీర్వతిునకు భోజయందు మనుా 
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పమినుావు లను నిర్ువుర్ును, నందు మనుావునకు సతాయందు 
భువనుండును, నతనికి ద్యషయందుుఁ దిషటయు, నా తిషటకు విరోచనయందు 
విర్జుం డను వాుఁడును జనియించిర ; అంత. 

5.2-11-కంద పదాము 
ఆ విర్జున కుదయించిర  
భూవినుత! విషూచియందుుఁ బుత ిశతంబున్ 
ఆవల నొక కనాకయున్ 
నావళే్ సమసత  జనులు హ్రి్ం బందన్ 

5.2-12-కంద పదాము 
ఘనుుఁడు ప్రియవతిు వంశం 
బునకుం దుదయిెై విర్జుుఁడు భూపతివంశం 
బును ద్ా నలంకర ంచెను 
విను మింద్ాివర్జుుఁ డయిన విషుణ ని మాడికన్.  

5.2-4-భూద్ీి పవరి్ విసాత ర్ములు 

5.2-13-కంద పదాము 
అని పల్లకిన శుకయోగ ం 
గనుుఁగ్ని యభిమనుా సుతుుఁడు గడు మోదముతో 
వనజదళాక్షుని మహిమలు 
విని సంతస మంద్వ యనియిె వేడుక మఱియున్.  

5.2-14-వచనము 
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"మునీంద్ాి! సూర్ార్శిె యెింద్ాుఁకం బవిర తలుి , నక్షతయిుకతంబెైన చంద ికిర్ణంబు 
ల ంతమే్ర్ుఁ ద్వర్ుగు, నంత దూర్ంబు ప్రియవతిుని ర్థనేమి ఘటటనలచేత 
సపతద్ీిపంబులును, సపతసముదంిబులు నయిెా నని పల్లకితివి; ఆ 
ద్ీిపసముదంిబుల పర మాణంబులు సవిసతర్ంబుగా న ఱింగ ంపుము; 
గుణమయంబును సూథ లర్ూపంబును నయిన శ్రహీ్ర  శరీర్ంబగు నీ 
లోకంబునందు నిల్లప్రన చితతంబగుణంబును, సూక్షెంబును, నాతెజఞాతియు, 
బహి్ెంబును నయిన వాసుద్ేవునియందు నిలుుం గావున, ద్ీిపవరాి ద్వ 
విసాత ర్ంబు వినిప్రంపుము" యనిన శుకయోగీందుి డిటినియిె. 

5.2-15-కంద పదాము 
ధర్ణీవలిభ! విను శ్రీ 
హ్ర మాయాగుణవిభూతు లగు జలనిధులుం 
బర్ుఁగ న ద్ీవులు వరి్ము 
లర్యంగా గ్లుఁద్వప్ెటట నలవియిె జగతిన్?  

5.2-16-ఆటవ లద్వ 
తెలసరనంత నేను ద్ెల్లప్ెద సంక్ేప 
మునను జితతగ ంచి వినుము ద్ెల్లయ 
ననుచుుఁ జ పపుఁద్ొడుఁ గ నభిమనుాసుతునకు 
నింపుగాను శుకమునీందుిుఁ డిట ి .  

5.2-17-వచనము 
నరేంద ిజంబుద్ీిపంబు భూపదెంబునకు మధాపది్ేశంబున లక్ష యోజనంబుల 
వ డలుప నంతియ నిడుపునుం గల్లగ  కమలపతంిబునుం బో ల  వర్ుత లాకార్ంబు 
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నవసహ్స ియోజన పర మితాయామంబు గల నవవరి్ంబుల నషట మరాాద్ా 
గ ర్ులునుం గల్లగ  విభకతం బయి యుండు; నందు మధావరి్ం బిలావృతవరి్ం 
బగు; నందు మధాపది్ేశంబున సువర్ణమయంబయి. 

5.2-18-కంద పదాము 
భూపదెమునకు మే్ర్ువు 
ద్ీప్రంచుచుుఁ గర ణకాకృతిని బెం పగుచుం 
బాిప్ె ైకులగ ర రాజుగుఁ 
జూపట ట ను సుర్గణాళి చోదాం బందన్.  

5.2-19-సీస పదాము 
మఱియును నా మే్ర్ుగ ర  లక్ష యోజనో;  
 నిత మగుచుండి యా నడిమి దళ్ము 
విద్వతమ్మై పద్వయాఱువేల యోజనములు;  
 నంతియ పాుఁతున ై యతిశయిలుి ;  
నా మీుఁద విసాత ర్ మర్య ముపపద్వ ర ండు;  
 వేల యోజనముల వ లసర యుండు 
నాగ ర  కుతతర్ంబందు నీలశ్ేిత;  
 శృంగ పర్ితములు నింగ  ముటిట 

5.2-19.1-ఆటవ లద్వ 
యుండు; ర ండువేల యోజనంబుల ద్ాుఁకుఁ 
బఱపు గల్లగ  పూర్ిపశిుమాయ 
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తంబు దక్ిణోతతర్ంబును విసాత ర్ 
మగుచు మిగుల ర్మామ్మై నరేంద!ి  

5.2-20-వచనము 
ఇట ి  పూర్ిపశిుమంబులు లవణసాగరాంతంబుల ై యుని సీమాపర్ితంబుల 
యందు నీలశ్ేితశృంగవ తపర్ితంబులు నిడివిని యథాకమీంబుగా దశమాంశ 
నూానపమిాణ యోజనంబులు గలవిగా నుండు; వీని మధా పది్ేశంబున ర్మాక 
హిర్ణెయ కుర్ువరి్ంబు లను నామంబులు గల వరి్ంబులుండు; వాని 
విసాత ర్ంబులు నవ సహ్స ియోజనంబులు గల్లగ  లవణ సముద్ాింతంబుల ై 
కమీంబున నీలాద్వ పర్ితద్ీర్ ాపర మాణంబుల నుండు; ఇలావృత వరి్ంబునకు 
దక్ిణంబున నిషధ హేమకూట హిమవతపర్ితంబు లను 
సీమాపర్ితంబులును, బూర్ిపశిుమంబులు నిడుపును, దక్ిణోతతర్ంబులు 
విశ్ాలంబును నగుచు, నా నీలాద్వపర్ితంబుల తీర్ున నుండు; ఆ గ ర్ుల 
మధాపది్ేశంబున హ్ర వరి్ కింపుర్ుషవరి్ భార్తవరి్ంబు లను నామంబులు గల 
వరి్ంబు లుండు; ఆ యిలావృతవరి్ంబునకుుఁ బశిుమంబున 
మాలాావతపర్ితంబును, బూర్ిభాగంబున గంధమాధనంబును, 
సీమాపర్ితంబులు; పూర్ిపశిుమంబులు నిడుపును దక్ిణోతతర్ంబులు 
విశ్ాలంబును నగుచు నీలపర్ిత నిషధపర్ితంబులం గద్వసర, ద్విసహ్స ి
యోజనంబుల విసాత ర్ంబెై యుండు; మాలావతపర్ితంబు పశిుమసముద్ాింతంబెై 
కేతుమాలవరి్ంబును, గంధమాధనపర్ితంబునకుుఁ బూర్ిభాగంబున 
సముద్ాింతం బగుచు భద్ాిశివరి్ంబును, మే్ర్ువునకుం దూర్ుపన 
మందర్పర్ితంబును, దక్ిణంబున మే్ర్ు మందర్ పర్ితంబులును, బడమటి 
పార్శంబుల నుతతర్మునం గుముదపర్ితంబులు నను నామంబులు గల్లగ  
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యయుత యోజనోనితంబులయి మే్ర్ునగం బను మధ్యానిత మే్ధ్వ 
సతంభంబునకుం జతుర్ుెఖ్ంబుల హ్రసిసతంభములుం బో ల  నుండు; ఆ 
చతుసతంభంబుల యందును బర్ితశిఖ్ర్ంబులుఁ వ లుుఁగ్ందు కేతువులబో ల  
చూత జంబూ కదంబ నాగోీధంబు లను వృక్షరాజంబులు గమీంబున నొండొంటికి 
నేకాదశశత యోజనాయతంబును శత యోజన విసాత ర్ంబును గల్లగ  యుండు; 
మఱియు నా పర్ిత శిఖ్ర్ంబులం గమీంబునం బయో మధ్విక్షు ర్స మృషట 
జలంబులు గల్లగ  శత యోజన విసాత ర్ంబు లయిన సరోవర్ంబులు ద్ేజర లుి ; 
నందు సుసాితు లగు వార్లకు యోగ ైశిర్ాంబులు సిభావంబునం గలుగు 
మఱియు నందన చెైతరి్థ వ ైభాిజిక సర్ితోభదంిబు లను నామంబులుగల ద్ేవో 
ద్ాానంబు లా పర్ితశిఖ్ర్ంబుల వ లుుఁగ్ందుచుండు; నందు ద్ేవతాగణంబులు 
ద్ేవాంగనలం గూడి గంధర్ుిల గీతనృతాంబులు గనుంగ్నుచు విహ్ర ంతుర్ు; 
అంత. 

5.2-21-ఉతపలమాల 

మందర్పర్ితంబు తుద్వ మామిడిపం డిమృతోపమానమ్మై 
మందర్ శ్ ైల శృంగ సుసమానముల ై గ ర మీుఁద నటిట  మా 
కందఫలామృతంబు గలుఁగం బడి జాఱి మహాపవిాహ్మ్మై 
యం దర్ుణోదనామమున నదుాతమ్మై విలసరలుి  న ంతయున్.  

5.2-22-చంపకమాల 

కడు మధుర్ంబునన్ సుర్భిగంధముచే నర్ుణపికాశతన్ 
వడగి్ని మందరాచలము వంతలచెంతల జాఱి యంతలోుఁ 
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ద్ొడితొడి నా యిలావృతముుఁ ద్య ుఁచుచు వింతగుఁ బూర్ివాహియిెై 
యడర్ుుఁ దర్ంగసంతతుల నందఱి నచుటుఁ జేయు ధనుాలన్.  

5.2-23-ఆటవ లద్వ 
ఆనద్ీజలంబు లాడిన యచుటి 
యంబికానుచర్ుల యంగగంధ 
మంద్వ పవనుుఁ డంత మనుజేశ! పద్వ యోజ 
నములు జుట ట ుఁ బర మళ్ముల నింపు.  

5.2-24-ఆటవ లద్వ 
మే్ర్ు మందర్ముల మీుఁద జంబూఫలం 
బులు మహాగజఞపములుగ వాిల్ల 
యవిసర యంతుఁ దదిసామృతం బలిన 
యమెహానగంబునందుుఁ బొ డమి.  

5.2-25-కంద పదాము 
అనుపమ మగు జంబూనద్వ 
యను ప్ేర్ను వ లసర ల్మల నర్ుగుచు నంతన్ 
ఘనత నిలావృత వరి్ము 
పనుపడుఁ దడుపుచును ధర్ణి బవిహించుుఁ దగన్ 

5.2-26-ఉతపలమాల 

ఆ నద్వనీటుఁ ద్య ుఁగ  పదన ై యట  మృతతని లార్క సంగతిం 
బూని కడున్ విపాకమునుఁ బొ ందుచు శుదధసువర్ణజాతి జాం 
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బూనద నామ మొంద్వ సుర్ముఖ్ుాల క లిను భూషణార్ిమ్మై 
మానుగ వన ి మించి కడు మంచిద్వయిెై విలసరలుి  న ంతయున్.  

5.2-27-వచనము 
మఱియు సుపార్శవ నగాగంీబునందుుఁ బంచవాామ పరీణాహ్ బంధుర్ంబు లగు 
న ైదు మధుధ్ారా పవిాహ్ంబులు పంచముఖ్ంబుల వ డల్ల సుపార్శవనగ 
శృంగంబులం బడి యిలావృత వరి్ంబు పశిుమభాగంబుుఁ దడపుచుం బవిహించు; 
ఆ తేనియ ననుభవించువార్ల ముఖ్మార్ుత సుగంధంబు శత యోజన 
పర్ాంతంబు పర మళించు. 

5.2-28-సీస పదాము 
కుముద పర్ిత శిఖ్ాగమీున నుతపనిమ్మై;  
 కనుపట ట  వటతర్ు సకంధమునను 
నుదయించునటిట  పయో దధ్వ ఘృత మధు;  
 గుడ విశిష్ాట నింబు లుడుగ క పుడు 
నంబర్ శయాాసనాభర్ణాద్వ వ;  
 సుత వులుఁ గోర కలు దీ్ర్ుుచును గుముద 
పర్ితాగంీబునుఁ బడి యిలావృతవరి్;  
 మున జనులకు న లి భోగాములను 

5.2-28.1-ఆటవ లద్వ 
వదల కొసుఁగు; వార  వళిపల్లతంబులు 
దలుఁగు దుషటగంధములును బాయు 
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మర్ణభయము ముద్వమి ప ర్య ద్ెనిడును శ్ర 
తోషణబాధ జ ందకుండు నధ్వప!  

5.2-29-ఆటవ లద్వ 
ద్ేవద్ానవులును ద్వవామునీంద ిగం 
ధర్ుి లాద్వగాుఁగుఁ దగ ల్ల యాశ ీ
యించి యుందు; రా గ రీంది మూలమునందు 
హ్రి్మంద్వ ఘన విహార్ ల్మల.  

5.2-30-వచనము 
నరేంద్ాి! కుర్ంగ కుర్ర్ కుసుంభ వ ైకంకత తిికూట శిశిర్ పతంగ ర్ుచక నిషధ 
శితివాస కప్రల శంఖ్ాదులయిన పర్ితంబులు మే్ర్ుపర్ితకర ణకకుుఁ 
గేసర్ంబులయి పర వేషరటంచి యుండు; నా మే్ర్ు నగేందంిబునకుుఁ 
బూర్ిభాగంబున జఠర్ దే్వకూటంబులును, బశిుమంబునం బవన 
పార యాతంిబులు నను పర్ితంబులు నాలుగు, దక్ిణోతతర్ంబు లగండొంటికి 
నష్ాట దశసహ్స ియోజనంబుల నిడుపును బూర్ిపశిుమంబులు ద్విసహ్స ి
యోజనంబుల వ డలుపను నగుచు దక్ిణంబునుఁ గ ైలాస కర్వీర్ంబులు 
నుతతర్ంబున ద్వశిృంగ మకర్ంబు లను నామంబులు గల పర్ితంబులు 
నాలుగును, బూర్ిపశిుమంబుల నష్ాట దశసహ్స ియోజనంబుల నిడుపును 
దక్ిణోతతర్ంబుల ద్విసహ్సి యోజనంబుల వ డలుప నగుచు నగ ిపుర్ుషునకుం 
బదిక్ిణం బగు పర సతర్ణంబుల చందంబున మే్ర్ువునకుం బదిక్ిణంబుగా నషట 
నగంబులు నిల్లచి యుండు; మే్ర్ుశిఖ్ర్ంబున దశసహ్సి యోజనంబుల నిడుపు 
నంతియ విసాత ర్ంబు నగుచు సువర్ణమయం బెైన బహి్ెపుర్ంబు ద్ేజర లుి  
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చుండు; నా పటటణంబునకు నషటద్వకుకల యందును లోకపాలుర్ పుర్ంబు 
లుండు. 

5.2-31-కంద పదాము 
పర్మే్షరఠ  పటటణంబున 
హ్ర  మునుి తిివికీమణము లందన్ సరేి 
శిర్ చర్ణాగీ నఖ్ాహ్తిుఁ 
బర్ువడి నూరాధ వండ మంతుఁ బగ ల  నరేంద్ాి!  

5.2-32-వచనము 
ఇట ి  చర్ణనఖ్సపర్శం జేసర భేద్వంపబడా యూర్ధవకటాహ్ వివర్ంబు వలన 
నంతఃపవిేశంబు జేయుచుని బాహ్ాజలధ్ార్ శ్రహీ్ర పాద్యసపర్శం జేయుచుుఁ 
జనుద్ెంచి, సకలలోకజనంబుల దుర తంబులు వాపుచు భగవతాపద్వయను పే్ర్ం 
ద్ేజర లుి చు ద్ీర్కాాలంబు సిర్్ంబున విహ్ర ంచు విషుణ పదంబున నుతాత నపాద 
పుతుిండును బర్మ భాగవతుండును న ైన ధుివుండు దన కులద్ేవత యిెైన 
శ్రహీ్ర  పాద్యదకంబుుఁ బతిిద్వనంబును భకితయోగంబున నిమీల్లతనేతుిండెై 
యానందబాషపంబుల రోమాంచితగాతుిండెై యతాాదర్ంబున నేుఁడును శిర్ంబున 
ధర యించుచు నునివాుఁడు; యతనిక ినధ్యభాగంబున నుండు మండలాధ్వపతు 
ల ైన సపతర్ుి లును హ్ర పాద్యదక పభిావంబు న ఱింగ  తాము ప ందు తపసరసద్వధ  
యాకాశగంగాజలంబుల సాితు లగుటయిే యని సర్ిభూతాంతరాామి యగు 
నీశిర్ుని యందు భకిత సల్లప్ర యితర్పద్ారాథ ప్ేక్ష జేయక మోక్ార థ ముకితమార్్ంబు 
బహ్ుమానంబు జేయు తెఱంగున బహ్ుమానయుకతంబుగాుఁ దమ 
జటాజూటంబుల యందు నేడును ధర యించుచుండుదుర్ు. 
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5.2-33-సీస పదాము 
అంత నసంఖ్ాంబు ల ైన ద్వవావిమాన;  
 సంకులంబుల సువిశ్ాలమ్మైన 
ద్ేవమార్్ంబున ద్వగ  వచిు చందమిం;  
 డలముుఁ ద్య ుఁచుచు మే్ర్ునగ శిఖ్ాగ ీ
మునను నా బహి్ెద్ేవుని పటటణమునకు;  
 వచిు యందులుఁ జతురాధ వర్ములను 
వర్ుసతో ద్ీర్పావిాహ్ంబు లగుచును;  
 బవిహించి యమల పభిావములను 

5.2-33.1-ఆటవ లద్వ 
నర్ుగు లవణసాగరాంతంబులుగ నాలు్  
మోములందు నాలు్  నామములను 
దనుిుఁ గనివార ుఁ దన వార ుఁద్యగ న 
వార  క లి నమృతవార  యగుచు.  

5.2-34-వచనము 
ఇట ి  సీత యను ప్ేర్ వినుతి నొంద్వన యమెహానద్ీపివాహ్ంబు బహి్ెసదన 
పూర్ిద్ాిర్ంబున వ డల్ల కేసరావలయంబుుఁ దడుపుచు గంధమాదనాద్వకిిం జని 
భద్ాిశివరి్ంబుం బావనంబు జేయుచుుఁ బూర్ిలవణసాగర్ంబునం బవిేశించు; 
చక్షు వను ప్ేర్ం ద్ేజర ల ి డు ద్ీర్పావిాహ్ంబు పశిుమద్ాిర్ంబున వ డల్ల 
మాలావతపర్ితంబు నుతతర ంచి కేతుమాలవరి్ంబుం బవితంిబు జేయుచుుఁ 
బశిుమ లవణార్ణవంబునం గలయు; భద ియనుప్ేర్ వ లుుఁగ్ంద్వన యతుల 
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పవిాహ్ం బుతతర్ద్ాిర్ంబున వ డల్ల కుముద నీల శ్ేితాఖ్ా పర్ిత శిఖ్ర్ంబులం 
గమీంబునుఁ బవిహించుచు శృంగ నగర్ంబునకుం జని మానసో తతర్ంబు లగు 
నుతతర్ కుర్ుభూములుఁ బవితంిబు జేయుచు నుతతర్ లవణ సాగర్ంబుుఁ జేర్ు; 
నలకనంద యనం బఖి్ాాతి గాంచిన యమెహానద్ీ పవిాహ్ంబు బహి్ె సదన 
దక్ిణద్ాిర్ంబున వ డల్ల యతాంత దుర్్మంబు ల ైన భూధర్ంబులుఁ గడచి 
హేమకూట హిమకూట నగంబుల నుతతర ంచి యతివేగంబునుఁ గర్ెక్ేతంిబగు 
భార్తవరి్ంబుుఁ బావనంబు జేయుచు దక్ిణ లవణాంబుధ్వం గలయు; నంత. 

5.2-35-సీస పదాము 
జగతిలో మే్ర్ు వాద్వగుఁ బర్ితములకుుఁ;  
 బుతిిక ల ై నటిట పుణాతీర్థ 
ములు వేలసంఖ్ాలు గలవు; జంబూద్ీిప;  
 మందు భార్తవరి్ మర్యుఁ గర్ె 
భూమి దకికన వరి్ముల ద్వవంబున నుండి;  
 భువికి వచిునవార్ు పుణాశ్ేష 
ములు భుజించుచు నుండుి; భూసిర్్మనుఁ దగు;  
 నా వరి్ముల నుండునటిట  వార్ 

5.2-35.1-ఆటవ లద్వ 
లయుతసంఖ్ా వతస రాయువు లయుత మా 
తంగబలులు దే్వతాసమాను 
లతుల వజది్ేహ్ు లధ్వక పమిోద్వతు 
లపమితుత  లార్ుా లనఘు లధ్వప!  
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5.2-36-వచనము 
మఱియు సుర్తసుఖ్ానందంబున మోక్షంబు న ైనం గ ైకొనక సకృత్రసూతు 
లగుచు ననవర్తంబును ద్ేితాయుగకాలంబు గల్లగ  పవిర తంతుర్ు; ఈ యషట 
వరి్ంబులయందు ద్ేవతాగణంబులు దమ భృతుావర్్ంబు లతుాపచార్ంబులు 
జేయుచుండ న లి ఋతువుల యందుం గ సలయ కుసుమ ఫల భర తంబుల ైన 
లతాదుల శ్లభితంబు లగు వనంబులు గల వరి్ నిధ్వ గ ర ద్యిణుల యందును, 
వికచ వివిధ నవ గమలా మోద్వతంబు లగు రాజహ్ంస కలహ్ంసలు గల 
సరోవర్ంబుల యందును జలకుకుకట కార్ండవ సార్స చకవీాకాద్వ వినోదంబులు 
గల్లగ  మతాత ళిఝంకృతి మనోహ్ర్ంబుల ై నానావిధంబు లయిన కొలంకుల 
యందును ద్ేవాంగనల కామోద్ేకిజంబు లయిన విలాస హాస 
ల్మలావలోకనంబులం ద్వవియంబడిన మనోదృషుట లు గల్లగ  ద్ేవగణంబులు విచిత ి
వినోదంబులుఁ దగ ల్ల యిచాువిహార్ంబులు సలుపుచుండుదుర్ు. 

5.2-37-కంద పదాము 
ఈ నవవరి్ంబుల యం 
ద్ా నారాయణుుఁడు వచిు యనవర్తము లో 
కానుగహీ్మునక  ైసు 
జాఞ నం బీుఁ దలుఁచి ల్మలుఁ జర యించుుఁ దగన్.  

5.2-38-సీస పదాము 
వసుధ నిలావృత వరాి ధ్వపతి యైెిన;  
 పుర్హ్ర్ుం డా వరి్మున వనంబు 
నందు నుండుటకు నా యంబికాశ్ాప వ;  
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 శంబున నా వనసథలములందు 
న విర్ు వచిున నింతుల ై యుందు రా;  
 వనమందుుఁ బార్ితి యనుద్వనంబు 
నంగనాజన సహ్సాిర్ుబదంబులతోడ;  
 నసమలోచనుుఁ గ్లుు నతుల భకిత 

5.2-38.1-ఆటవ లద్వ 
నటిట శివునిుఁ గోర  యా యిలావృతవరి్ 
మునుఁ జర ంచు జనులు మోదమునను 
గద్వసర తతపపకాశకముల ైన మంత ితం 
తమిులుఁ బూజ జేసర తలుఁతు ర పుడు.  

5.2-39-కంద పదాము 
భద్ాి శివరి్మందుల 
భదశివీు డన డి ప్ేర్ుఁ బర్ుఁగుచుుఁ దపనీ 
యాద్విసమ ధైె్ర్ుాుఁ డగుచు స 
ముద్ాి ంతంబెైన జగతిుఁ బొ లుపుగ నేలున్.  

5.2-40-కంద పదాము 
ఆ నర్వర్ునకుుఁ బిియతముుఁ 
డెైన హ్యగీవీమూర త ననవర్తంబున్ 
ధ్ాానసోత తజిపాను 
ష్ాఠ నాదులుఁ బూజచేసర సజాను లంతన్.  
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5.2-41-ఆటవ లద్వ 
తత్రకాశకృత్రధ్ాన మంతాిర్థ సం 
సరద్వధ ుఁ జేసర ముకితుఁజ ంద్వ ర్పుప 
డటిట  వరి్మందు నా హ్యగీవీునిుఁ 
దలుఁచి కొల్లచి మిగుల ధనుా లగుచు.  

5.2-42-సీస పదాము 
హ్ర వరి్ పతి యైెిన నర్హ్ర  ననిశంబు;  
 నందుని జనులు మహాతుె లయిన 
ద్ెైతాద్ానవ కులోతతములు పహిిాద్ాద్వ;  
 వృదుా లుఁ గూడి సంప్ీితితోడ 
సుసాితుల ై భకితుఁ జూచుచు నుందుర్ు;  
 ర్మా దుకూలాంబర్ములు ద్ాల్లు 
తత్రకాశక మంతతింతజిపసోత త;ి  
 పఠన సుధ్ాానతపః పధి్ాన 

5.2-42.1-తటేగతీి 

మ్మైన సతూపజలనుజేసర యచల బుద్వధ  
శ్ర ీనృసరంహ్ునిుఁ జేర  పూజించి యతని 
కర్ుణ నొందుచు నతుల పకిాశు లగుచు 
భుకిత ముకుత లుఁ గ ైకొండుి భూపవర్ా!  

5.2-43-వచనము 
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మఱియుుఁ గేతుమాల వరి్ంబునందు భగవంతుండు శ్రదీ్ేవికి సంతోషంబు 
నొసంగుటకుుఁ గామద్ేవర్ూపంబున నుండును; అమెహాపుర్ుషుని యసత రతేజః 
పకిాశంబునుఁ బజిాపతి దుహితలగు రాతయిధ్వ ద్ేవతల గర్ాంబులు 
సంవతసరాంతంబున నిరీావంబు ల ై సవిించును; ఆ కామద్ేవుండును దన గతి 
విలాసల్మలావిలోకన సుందర్ భూిమండల సుభగ వదనార్వింద కాంతులంజేసర 
శ్రరీ్మాద్ేవిని ర్మింపం జేయు; భగవనాెయార్ూప్రణి యగు శ్రదీ్ేవియుుఁ బజిాపతి 
పుతిికలును బుతుిలు న ైన రాతుిలం బగళ్ుం గూడి కామద్ేవుని సోత తపిఠన 
పూజాధ్ాానాదులం బూజించుచుండు; మఱియును. 

5.2-44-కంద పదాము 
విమలమతిుఁ జితతగ ంపుము 
ర్మణీయంబెైన విమల ర్మాక మను వ 
రి్మునకు నధ్వద్ేవత ద్ా 
నమర్ంగా మతసయర్ూపుుఁడగు హ్ర  దలపన్.  

5.2-45-ఆటవ లద్వ 
అటిట వరి్మునకు నధ్వపతి యగుచుని 
మనువు పుతపిౌతి మంతిివర్ులుఁ 
గూడి మతసయమ్మైన కుంభినీధర్ుుఁ జితత  
మతుల భకితయుకిత హ్తత ుఁ గ్లుచు.  

5.2-46-ఆటవ లద్వ 
తత్రకాశ కృత్రధ్ాన మంతిసోత తి 
ములను ధర్ెకర్ెములను హ్ోమ 
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ములను జనులు చేసర పుణుాల ై భుకిత ము 
కుత లను బొ ందుచుందు ర లమితోడ.  

5.2-47-కంద పదాము 
వినుము; హిర్ణెయ వరి్ం 
బునకుం గూరాెవతార్మును ద్ాల్లున యా 
వనజఞదర్ుుఁ డధ్వద్ేవత 
యనఘుుఁడు ప్రతృపతి మహాతుెుఁ డర్ాముుఁడు నృపా!  

5.2-48-కంద పదాము 
ఆ వరి్మందు నర్ాముుఁ 
డా వరి్జనంబుగూడ ిహ్ర ుఁ జితతములో 
భావించి సంసతవంబులు 
గావించుచుుఁ గాంతు ర్తని క వైలాంబున్.  

5.2-49-కంద పదాము 
ఉతతర్ కుర్ుభూములుఁ దను 
హ్తుత కొని వరాహ్ద్ేవుుఁ డధ్వపతియిెైనన్ 
సతుత గ భూసతి యతనిం 
జితతములో నిల్లప్ర పూజ చేయుచు నుండున్.  

5.2-50-కంద పదాము 
ఆ వరి్మందులను బజి 
లా విపుల వరాహ్మూర త ననవతర్ంబున్ 
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సేవించి కొల్లచి సంసుత తిుఁ 
గావించుచుుఁ గాంతు ర్ంతుఁ గ వైలాంబున్.  

5.2-51-కంద పదాము 
అర్యుఁగ సీతాలక్షెణ 
పర వృతుుఁడెై వచిు రామభదుిుఁడు గడిమిం 
బర్ుఁగు నధ్వద్ేవతగుఁ గ ం 
పుర్ుష మహావరి్మునకు భూపవరేణాా!  

5.2-52-ఆటవ లద్వ 
అటిట రామభదుి నంజనీసుతుుఁడు గ ం 
పుర్ుషగణముుఁ గూడి పూజ చేసర 
తత్రకాశకపధి్ాన మంతసిోత త ి
పఠనములను దగను పాిప్రత  జేయు.  

5.2-53-సీస పదాము 
భార్తవరాి ధ్వపతియిెైన బదర కా;  
 శమీమున నుని నారాయణుండు 
భూనాథ! యా మహాతుెని నార్ద్ాదులు;  
 భార్తవరి్ంబు పజిలుఁ బేమి 
బాయక చేర  యుపాసరత  చేయుచు సాంఖ్ా;  
 యోగంబు నుపద్ేశ ముచితవృతిత  
నంద్వ యందఱును గృతార్ుథ ల ై యటిట  నా;  
 రాయణద్ేవు నారాధనంబు 
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5.2-53.1-ఆటవ లద్వ 
చేసర యాతెుఁ జాలుఁ జింతించి తత్రకా 
శకము లయిన మంతి సంసతవములుఁ 
బూజ చేసర ముకితుఁ బొ ందుచు నుండుదు 
ర్చలమ్మనై భకిత ననుద్వనంబు,  

5.2-54-కంద పదాము 
భార్తవరి్ము నందుల 
సారాంశముల ైన పుణా శ్ లైంబులు గం 
భీర్పవిాహ్ములుుఁ గల 
వార్య న ఱిుఁగ ంతు వాని నవనీనాథా!  

5.2-55-వచనము 
మలయపర్ితంబును, మంగళ్పసిథంబును, మ్మైనాకంబును, ద్వకిూటంబును, 
ఋషభపర్ితంబును, గూటర్ంబును, గోలింబును, సహ్ాపర్ితంబును, 
వేదగ ర యును, ఋషామూకపర్ితంబును, శ్రశీ్ ైలంబును, వేంకటాద్వయిును, 
మహేందంిబును, వార ధర్ంబును, వింధా పర్ితంబును, శుకితమతపర్ితంబును, 
ఋక్షగ ర యును, బార యాతంిబును, ద్యిణపర్ితంబును, చితకిూటంబును, 
గోవర్థనాద్వయిును, ర ైవతకంబును, గుకుంభంబును, నీలగ ర యును, 
గాకముఖ్ంబును, నిందకిీలంబును, రామగ ర యును నాద్వగాుఁ గల పుణా 
పర్ితంబు లనేకంబులు గలవా పర్ితపుతిిక ల ైన చందవిటయు, ద్ామపొర ణయు, 
నవటోదయుుఁ, గృతమాలయు, వ ైహాయసరయుుఁ, గావేర యు, వేణియుుఁ, 
బయసరినియుుఁ, బయోదయు, శర్కరావర్తయుుఁ, దుంగభదయిుుఁ, గృషణవేణియు, 
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భీమర్థవయు, గోద్ావర యు, నిర ింధాయుుఁ, బయోషణయుుఁ, ద్ాప్రయు, 
రేవానద్వయు, శిలానద్వయు, సుర్సయుుఁ, జర్ెణితియు, వేదసెృతియు, 
ఋషరకులాయుుఁ, ద్వసిమయుుఁ, గ్శికయు, మంద్ాకినియు, యమునయు, 
సర్సితియుుఁ, దృషదితియు, గోమతియు, సర్యువును, భోగవతియు, 
సుషుమయు, శతదుివును, జందభిాగయు, మర్ుదిృథయు, వితసతయు, 
నసరకిియు, విశియు నను నీ మహానదులును, నర్ెద, సరంధువు, శ్లణ యను 
నదంబులును న ైన మహా పివాహ్ంబు ల్మ భార్తవరి్ంబునుఁ గలవు; అందు 
సుసాితుల ైన మానవులు ముకితం జ ందుదుర్ు; మఱియు నీ భార్త వరి్ంబున 
జనిెంచిన పుర్ుషులు శుకి లోహిత కృషణవర్ణ ర్ూపంబు లగు తిివిధ 
కర్ెంబులంజేసర కమీంబుగ ద్ేవ మనుషా నర్క గతులను తిివిధ గతులం 
బొ ందుదుర్ు; వినుము; రాగద్ేిష్ాద్వ శూనుాండు, నవాఙ్ఞెనసగోచర్ుండు, 
ననాధ్ార్ుండు నగు శ్రవీాసుద్ేవమూర త యందుుఁ జితతంబు నిల్లప్ర భకితయోగంబున 
నారాధ్వంచెడు మహాతుెల విద్ాాగంీథవ దహ్నంబు గావించుట జేసర పర్మ 
భాగవతోతతములు ప ంద్ెడు నుతతమగతిం జ ందుదుర్ు; కావున భార్త వరి్ంబు 
మిగుల నుతతమం బని మహాపుర్ుషు ల్లట ి  సుత తించు చుండుదుర్ు; 

5.2-56-ఉతపలమాల 

 భార్తవరి్ జంతువుల భాగాము లేమని చెపపవచుు? నీ 
భార్తవరి్మందు హ్ర  పలెఱుుఁ బుట ట చు జీవకోటికిన్ 
ధ్ీర్తతోడుఁ దతతవ ముపద్ేశము చేయుచుుఁ జ ల్లె జేయుచు 
నాిర్య బాంధవాకృతిుఁ గృతార్ుథ లుఁ జేయుచునుండు న ంతయున్.  

5.2-57-కంద పదాము 
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తన జనె కర్ెములనుం 
గ్నియాడెడివార క లిుఁ గోర న వ లిం 
దనియుఁగ నొసుఁగుచు మోక్షం 
బనయముుఁ గృపచేయుుఁ గృషుణ  డవనీనాథా!  

5.2-58-వచనము 
ఇట ి  భార్త వరి్ంబునందుల జనంబులకు న ద్వధయు నసాధాంబు లేదు; 
నారాయణ సెర్ణంబు సకల దుర తంబుల నడంచు; తనాిమసెర్ణ 
ర్హితంబుల ైన యజఞ తపో  ద్ానాదులు దుర తంబుల నడంప లేవు; 
బహి్ెకలాపంతంబు బది్వక డి యితర్ సాథ నంబునం బునరా్నె భయంబున 
భీతిలుి చు నుండుటకని భార్తవరి్ంబు నందు క్షణమాతంిబు మనంబున 
సర్ిసంగపర తాాగంబు చేసరన పుర్ుషశ్ేషీుఠ నకు శ్రమీనాిరాయణ పదపాిప్రత  యతి 
సులభంబుగ సంభవించుం; గావున నటిట యుతతమంబగు నీ భార్తవరి్ంబె 
కోర్ుచుండుదుర్ు; మఱియు న కకడ వ ైకుంఠుని కథావాసన లేకుండు, నే 
ద్ేశంబున సతుపర్ుషుల ైన పర్మభాగవతులు లేకుండుదు, రే భూమిని 
యజేఞశిర్ుని మహ్ో తసవంబులు లేక యుండు, నద్వ సురేందలిోకంబెైన నుండ 
దగదు; జాఞ నానుష్ాఠ న దవిాకలాపంబుల చేత మనుషాజాతిం బొ ంద్వ తపంబున 
ముకితం బొ ందకుండెనేని మృగంబుల మాడిక నతండు దనకుం ద్ాన  బంధనంబు 
నొందు భార్తవరి్ంబునందుుఁ బజిలచేత శదీ్ాధ యుకతంబుగా ననుషరఠ ంపంబడిన 
యజఞంబులయందు వేలింబడు హ్విసుసలను బెకుక నామంబులం 
బుండరీకాక్షుం డంద్వ తనమీుఁద్వ భకిత యధ్వకంబుగాుఁ జేయు; నటిట భార్తవరి్ంబు 
నందల్ల పజిమీుఁదం గర్ుణించి సరేిశిర్ుం డిహ్పర్ సౌఖ్ాంబుల నొసంగుచుండు; 
జంబూద్ీిపంబున సగరాతెజు లశిమే్ధ్ాశింబు ననేిషరంపం బూని 
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భూఖ్ననంబు చేయుటంజేసర సిర్ణపసిథ  చందశిుకాి వర్తన ర్మణక మంద్ేహార్ుణ 
పాంచజనా సరంహ్ళ్ లంకాద్ీిపంబు లన న నిమిద్వ యుపద్ీిపంబులు గల్లగ . 

5.2-59-సీస పదాము 
లక్ష యోజనముల లవణాబాి పర వృత;  
 మగుచు జంబూద్ీిప మతిశయిలుి ;  
విను ర ండు లక్షల విసత ృతముగను పి;  
 క్షద్ీిప ముండు నా క్ార్ సాగ 
ర్ముుఁ జుటిట ; యందుల ర్మామ్మై యొప్ెపడు;  
 వృక్షంబు పిక్షంబు విద్వతముగను;  
దనర్ు నా ద్ీిపంబు దర్ునామ మహిమచే;  
 మిగులుఁ బిక్షం బన మించి ర్హిని;  

5.2-59.1-ఆటవ లద్వ 
నందు సంచర ంచు నటిట  వార్ల కగ ి 
ద్ేవుుఁ డమర్ు నాద్వ ద్ేవతయుుఁగ;  
నందులోన నా ప్రియవతి పుతుిండు 
నిధెజిహ్ుిుఁడగు మహమవర్ుండు.  

5.2-60-వచనము 
నరేంద్ాి! యా యిధెజిహ్ుిం డా పిక్షద్ీిపంబు నేడు వరి్ంబులుగ విభజించి 
యందు నా వరి్నామధ్ార్ులుగా నుండు తన పుతుి లగు శివ యశసా సుభద ి
శ్ాంత క్ేమాభయామృతు లనియిెడు నేడుగుర్ నేడు వరి్ంబుల కధ్వపతులం 
గావించి తపంబునకుం జనియిె; ఆ వరి్ంబుల యందు మణికూట వజకిూట 
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నిందసిేన జఞాతిషెదూధ మవొర్ణ హిర్ణాగీవీ మే్ఘమాల లను నామంబులు గల 
సపత  కులపర్ితంబులును, నర్ుణయు సృమణయు నాంగీర్సయు సావితిియు 
సుపభిాతయు ఋతంభర్యు సతాంభర్యు నన సపతమహానదులును, నా 
నదులయందు సుసాితు లగుచు గత పాపు ల ైన హ్ంస పతం గోరాధ వయన 
సతాాంగు లను నామంబులు గల చాతుర్ిర్ణయంబును గలగ  యుండు; నందుుఁ 
బుర్ుషులు సహ్స ివతసర్ జీవులును ద్ేవతాసములును దృషరటమాతంిబునం 
గిమసేిద్ాద్వ ర్హితంబగు నపతోాతాపదనంబు గలవార్ లగుచు వేద 
తయిాతెకుండును, సిర్్ద్ాిర్ భూతుండును, భగవతసవర్ూప్రయు నగు 
సూర్ుాని వేదతయిముెన సేవింపుదుర్ు; పిక్షద్ీిపం బాద్వగా మీుఁదటి 
ద్ీిపపంచకంబు నందల్ల పుర్ుషులకు నాయు ర ంద్వయి పట తింబులును ద్ేజఞ 
బలంబులును ద్యడన  జనియించుచుండు. 

5.2-61-కంద పదాము 
పిక్షద్ీిపము ద్విగుణిత 
లక్ేక్షుర్సాబాి చుటిటరా విలసరలుి  
నిిక్షుర్సో దద్విగుణం 
బక్షయముగ శ్ాలెల్మ మహాద్ీిప మిలన్.  

5.2-62-వచనము 
అందు శ్ాలెల్మ వృక్షంబు పిక్ాయామంబైె తేజర లుి ; నా వృక్షరాజంబు నకు 
నధ్యభాగంబునం బతతిిరాజుగా నుండు గర్ుతెంతుండు నిలుకడగా వసరంచు; నా 
శ్ాలెల్మ వృక్షంబు ప్ేర్ నా ద్ీిపంబు శ్ాలెల్మ ద్ీిపం బన విలసరలుి ; ఆ 
ద్ీిపపతియిెైన ప్రియవ ితాతెజుండగు యజఞబాహ్ువు దన పుతుిలగు సురోచన 
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సౌమనసా ర్మణక ద్ేవబర్ి పార బరాి పాాయ నాభిజాఞ తు లనియిెడు వార  ప్ేర్ 
నేడు వరి్ంబుల నేర్పఱచి యా వరి్ంబుల యం ద్ేడుిర్ుఁ గుమార్ుల నభిషరకుత లం 
జేసె; నా వరి్ంబుల యందు సిర్స, శతశృంగ, వామద్ేవ, కుముద, ముకుంద, 
పుషపవరి్, శతశీుతు లను పర్ిత సపతకంబును ననుమతియు, సరనీవాల్లయు, 
సర్సితియుుఁ, గుహ్ువును, ర్జనియు, నందయు, రాకయు నను సపత  
మహానదులును గలవు; నందు శీుతధర్, విద్ాాధర్, వసుంధ, రేధెధర్ 
సంజఞలగు నా వరి్పుర్ుషులు భగవతసవర్ూపుండు, వేదమయుండు, 
నాతెసిర్ూపుండు నగు సో ముని వేదమంతంిబులచే నారాధ్వంపుదు; రా 
ద్ీిపంబు లక్షచతుషటయపర మిత యోజన విసత ృతం బయిన సురాసముదంిబుచే 
నావృతంబెై తేజర లుి ; నందు. 

5.2-63-సీస పదాము 
భూనాథ! యా సురాంభోధ్వకిుఁ జుట ట గా;  
 నుండు కుశద్ీిప ముర ిమీుఁదుఁ;  
ద్యర్మ్మై తా ద్విచతురి్క్ష యోజనం;  
 బులను విసాత ర్మ్మై ప లుపు మిగుల;  
నందుుఁ గుశసతంభ మనిశంబు ద్ేవతా;  
 కల్లపతం బెైనటిట కాంతిచేత 
ద్వకుకలు వ ల్లుఁగ ంచు ద్ీిపంబునకుుఁ దన;  
 ప్ేర్ను సతీకర త ప్ెంపు జేయు 

5.2-63.1-తటేగతీి 
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నటిట ద్ీవికి నధ్వపతి యగు ప్రియవ ి
త తనయుండు హిర్ణారేతసుుఁ డనం ద 
నర డి భూపతి తన సుతనామములను 
వరి్ములుఁ జేసె నతాంత హ్రి్మునను 

5.2-64-వచనము 
ఇట ి  హిర్ణారేతసుండు వసుద్ాన, దృఢర్ుచి, నాభి, గుపత , సతావతి, విప,ి 
వామద్ేవు,లను నామంబులుగల పుతుిల,నామంబుల సపత  వరి్ంబులం గావించి 
యా కుమార్ులనందు నిల్లప్ర తాను దపంబు నకుం జనియిె; నా వరి్ంబునందు 
బభుి చతుశశృంగ కప్రల చితికూట ద్ేవానీకోర్ధవరోమ దవిిణంబులను నామంబులు 
గల సపతగ ర్ులును, ర్సకులాయు, మధుకులాయు, శీుతవిందయు, 
మితవిిందయు, ద్ేవగర్ాయు, ఘృతచుాతయు, మంతిమాలయు నను సపత  
మహానదులును గల వా నద్ీజలంబులుఁ గృతమజాను లగుచు భగవంతుండగు 
యజఞపుర్ుషునిుఁ గుశల కోవిద్ాభియుకత కులక సంజఞలు గల వరి్పుర్ుషు 
లారాధ్వంచుచుందుర్ు. 

5.2-65-సీస పదాము 
ఆ కుశద్ీిపంబు నర కట ట కొని యుండు;  
 న నిమిద్వలక్షల ఘన ఘృతాబాి;  
యా ఘృతసాగర్ం బవిల షో్ డశ;  
 లక్ష యోజనముల లల్లత మగుచు 
నుండుుఁ గ్ీంచద్ీిప; మురీిశ! యందు మ;  
 ధాపది్ేశంబున నటిట  దీ్ని 
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ప్ేర్ుగాుఁ దనప్ేర్ుఁ బెదాగాుఁ జేసరన;  
 క్ీంచాద్వ ిగల; ద్ా నగంబు మునుి 

5.2-65.1-ఆటవ లద్వ 
షణుెఖ్ుండు ద్వవాశర్మున ఘననితం 
బంబు దూయ నేయుఁ బాలవ లి్ల 
గర ముఁ దడుపుచుండు వర్ుణుండు ర్క్ింప 
నందు మిగుల భయము నొందకుండ.ె  

5.2-66-వచనము 
నరేంద్ాి యా క్ీంచద్ీిపపతి యగు ఘృతపృషుఠ ండు దన కుమార్ుల నా 
ప్ేళ్ళుగల యామోద, మధువహ్, మే్ఘపృషఠ , సుద్ామ, ఋషరజా, లోహితార్ణ, 
వనసపతు లను వరి్ంబుల కభిషరకుత లం జేసర పర్మ కలాాణ గుణ యుకుత ం 
డయిన శ్రహీ్ర  చర్ణార్విందంబుల సేవించుచు దపంబు నకుం జనియిె; నా 
వరి్ంబుల యందు శుకి వర్ధమాన భోజ నోపబర్ిణానంద నందన సర్ితోభదంిబు 
లను సపత  సీమాపర్ితం బులును నభయయు, నమృతౌఘయు, నార్ాకయు, 
తీర్థవతియుుఁ, దృప్రత ర్ూపయుుఁ, బవితవితియు, శుకియు నను సపతనదులును 
గలవు; అందులుఁ బవితోిదకంబు లనుభవించుచు గుర్ు ఋషభ దవిిణక ద్ేవక 
సంజఞలు గల్లగ  వర్ుణద్ేవుని నుదకాంజలులం బూజించు చుని చాతుర్ిర్ణయంబు 
గల్లగ  యుండు. 

5.2-67-సీస పదాము 
జగతీశ! వినుము; క్ీంచద్ీిపమును జుటిట;  
 యుండు షో్ డశలక్ష యోజనముల 
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విసాత ర్మ్మై పాలవ లి్ల; యందునను శ్ా;  
 కద్ీిప మతుల పకిాశ మొందు;  
దండిమ్మై ముపపద్వర ండులక్షల యోజ;  
 నముల విసాత ర్మ్మై యమర  యుండు;  
నందుల శ్ాకవృక్ామోద మా ద్ీిప;  
 మును సుగంధంబునుఁ బెనుఁగుఁ జేసర 

5.2-67.1-తటేగతీి 

యంతుఁ దనప్ేర్ ద్ీవి పఖి్ాాత మగుటుఁ 
జేసర యందుల మిగులుఁ బసిరద్వధక క క;  
నందు మే్ధ్ాతిథవయుుఁ గర్త యగుచు నుండెుఁ 
దవిల్ల వేడుకుఁ దనదు నందనులుఁ జూచి.  

5.2-68-వచనము 
మఱియు; నా ప్రియవతిపుతుిం డయిన మే్ధ్ాతిథవ దన పుతుిల ప్ేర్ం గల 
పురోజవ మనోజవ వేపమాన ధూమాొనీక చితరి్థ బహ్ుర్ూప విశిచార్ంబు 
లను సంజఞలు గల సపత  వరి్ంబుల యందు వార్లకుుఁ బటటంబు గటిట  శ్రహీ్ర  
పాదసేవ జేయుచుుఁ దపో వనంబునకుం జనియిె; నా శ్ాకద్ీిపంబునందు 
నీశ్ానోర్ుశృంగ బలభద ిశతకేసర్ సహ్ససోిి తో ద్ేవపాల మహానస నామంబులు 
గల సీమాగ ర్ులును, ననఘాయు రోా భయసృ షటయపరాజిత పంచపరీ సహ్ససిృతి 
నిజధృతు లను సపత  నదులును గల; వా నద్ీజలంబు లుపయోగ ంచి యచుటి 
వార్లు పాిణాయామంబు జేసర విధిసత  ర్జసతమో గుణులయి పర్మసమాధ్వని 
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వాయుర్ూపంబెైన భగవంతుని సేవింతుర్ు; ఋతువతి సతావతి ద్ానవతి సువతి 
నామంబులు గల చాతుర్ిర్ణయం బందు గల్లగ  యుండు. 

5.2-69-సీస పదాము 
అటిట శ్ాకద్ీిప మర కటిట తత్రమా;  
 ణంబున దధ్వసముదంిబు వ లుుఁగు;  
నందుకుుఁ బర వృతంబయి పుషకర్ద్ీిప;  
 మిలుఁ జతుషిషరఠ లక్షల విశ్ాల;  
మమెహాద్ీిపమం దయుత కాంచన పతి;  
 ములు గల్్ల కమలగర్ుానకు నాస 
నంబగు పంకేర్ుహ్ంబుండు; నా దీ్ిప;  
 మధాంబునను నొకక మానసో తత  

5.2-69.1-ఆటవ లద్వ 
ర్ం బనంగుఁ బర్ితం; బుండుుఁ దనకుుఁ బూ 
రాిపర్ముల నుండునటిట  వరి్ 
ములకు ర ంటి కట ి  నిల్లచిన మరాాద 
నగ మనంగుఁ జాలుఁ బొ గడ న గడు.  

5.2-70-వచనము 
ఇట ి  దనకు లోపల్ల వ లుపల్ల వరి్ంబులు ర ంటికి మరాాద్ాచలంబునుం బో ల  
నుని మానసో తతర్ పర్ితం బయుత యోజన విసాత ర్ంబును నంతియ 
య్నితాంబునుం గల్లగ  యుండు; నా నగంబునకు నలుద్వకుకల యందు 
నాలుగు లోకపాలుర్ పుర్ంబులుండు; నా మానసో తతర్పర్ితంబు తుద 
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సూర్ార్థచకంీబు సంవతసరాతెకం బయి యహ్ో రాతంిబుల యందు మే్ర్ు 
పదిక్ిణంబు జేయు; నందు నా పుషకర్ద్ీిపాధ్వపతియగు వీతిహ్ో తుిండు 
ర్మణక ధ్ాతక నామంబులు గల పుతుిల నిర్ువుర్ వరి్దియంబునం 
దభిషరకుత లం జేసర తాను బూర్ిజు లేగ న తెఱంగున భగవతకర్ెశ్రలుం డగుచుుఁ 
దపంబునకుం జనియిె; అంత. 

5.2-71-కంద పదాము 
మనుజేశిర్; యా వరి్ం 
బున నపుపడు సంచర ంచు పుర్ుషులు పద్ాె 
సను దగ సకర్ె కారా 
ధన చేయుదు ర్చల బుద్వధ  తాతపర్ామునన్.  

5.2-72-కంద పదాము 
ధర్ణీవలిభ! విను పు 
షకర్ మను ద్ీిపమున లేర్ు చాతుర్ిర్ుణ యల్ 
పర్గుఁగ భేదము లేకే 
సర్సత సము లగుదు ర్ందు సకల జనములున్.  

5.2-73-వచనము 
మఱియు; పుషకర్ద్ీిపంబు చతుషిషరఠ లక్ష యోజన విసాత ర్ం బెైన శుద్యధ దక 
సముద ిముద్వతిం బగుచుండు; నవిల లోకాలోకపర్ితం బుండు; శుద్యధ దక 
సముద ిలోకాలోకపర్ితంబుల నడుమ ర ండుకోటి యోజన విసాత ర్ంబయిన 
నిరా్న భూమి దర్పణోదర్ సమానంబెై ద్ేవతావాస యోగాంబుగా నుండు; నా 
భూమిం జేర న పద్ార్థంబు మర్లుఁ బొ ంద నశకాంబుగా నుండు; అటమీుఁద 
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లోకాలోకపర్ితం బెనిమిద్వ కోటి యోజనంబులు సువర్ణభూమియు సూరాాద్వ 
ధుివాంతంబు లగు జఞాతిర్్ణంబుల మధాంబున నుండుటంజేసర లోకాలోకపర్ితం 
బనందగ  యుండు; పంచాశతోకటి యోజనవిసత ృతం బగు భూమండల 
మానంబునకు దురీయాంశ పమిాణంబుగల యా లోకాలోక పర్ితంబు మీుఁద 
నఖిల జగదు్ ర్ువగు బహి్ెచతేుఁ జతుర ాశల యందు ఋషభ పుషకర్చూడ వామ 
నాపరాజిత సంజఞలుగల ద్వగ్జంబులు నాలుగును లోకర్క్షణార్థంబు నిర ెతంబెై 
యుండు; మఱియును. 

5.2-74-సీస పదాము 
తనదు విభూతుల ై తనర న యా ద్ేవ;  
 బృంద తేజశ్ౌశర్ా బృంహ్ణార్థ 
మ్మై భగవంతుండు నాద్వద్ేవుండును;  
 న ైన జగదు్ ర్ుం డచుాతుండు 
సర లేని ధర్ె విజాఞ న వ ైరాగాాదు;  
 లయిన విభూతుల నలర  యుని 
యటిట విషికేసను డాద్వగాుఁ గలుగు పా;  
 రి్దులతోుఁ గూడి పశిసతమ్మైన 

5.2-74.1-తటేగతీి 

నిజవరాయుధ ద్య రా్ండ నితా సతుత వుఁ 
డగుచు నా పర్ితంబుప్ెై నఖిలలోక 
ర్క్షణార్థంబు కలపపర్ాంత మతుఁడు 
యోగమాయా విర్చితుుఁడెై యొపుపచుండు.  
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5.2-75-వచనము 
ఇట ి  వివిధమంతి గోపనార్థం బా నగాగంీబున నుని భగవంతుండు దకక 
లోకాలోకపర్ితంబునకు నవిల నొర్ులకు సంచర ంప నశకాంబయి యుండు; 
బహిాెండంబునకు సూర్ుాండు మధా గతుండెై యుండు; నా సూర్ుానకు 
నుభయ పక్షంబుల యందు నిర్ువద్ేను కోటి యోజన పర మాణంబున 
నండకటాహ్ం బుండు; నటిట  సూర్ుానిచేత నాకాశద్వకసవరా్ పవర్్ంబులును 
నర్కంబులును నిర్ణయింపంబడు; ద్ేవ తిర్ాఙ్ెనుషా నాగ పక్ి తృణ గులెలతాద్వ 
సర్ిజీవులకును సూర్ుాం డాతె యగుచు నుండు. 

5.2-76-కంద పదాము 
కర్ మనురాగంబున నీ 
ధర్ణీమండలము సంవిధ్ానం బెలి 
న ిఱిుఁగ ంచితి నింతియ కా 
ద్ెఱుిఁగ ంచదె ద్వవామాన మ్మలి నరేంద్ాి!  

5.2-5-భగణ విషయము 

5.2-77-ఆటవ లద్వ 
కమలజాండ మధాగతుుఁడెైన సూర్ుాండు 
భర తమ్మైన యాతపంబుచేత 
మూుఁడు లోకములను ముంచి తప్రంపంగుఁ 
జేసర కాంతి నొందుఁజేయుచుండు.  

5.2-78-వచనము 
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ఇట ి  భాసకర్ుం డుతతరాయణ దక్ిణాయన విషువు లను నామంబులు గల 
మాందా తీవ ిసమానగతుల నారోహ్ణావరోహ్ణ సాథ నంబుల యందు ద్ీర్ ాహ్రసి 
సమానంబులుగాుఁ జేయుచుండు. 

5.2-79-ఆటవ లద్వ 
మే్షతులల యందు మిహిర్ుం డహ్ో రాత ి
మందుుఁ ద్వర్ుగు సమవిహార్ములను;  
బర్ుఁగుఁగ వృషభాద్వ పంచరాసులను నొ 
కొకకక గడియ రాతిి దకిక నడచు.  

5.2-80-ఆటవ లద్వ 
మించి వృశిుకాద్వ పంచరాసులను నొ 
కొకకక గడియ రాతిి నికిక నడచు;  
ద్వనములందు న లి ద్వగజార్ు నొకొకకక 
గడియ న లకుుఁ దత్రకార్మునను.  

5.2-81-వచనము 
మఱియు; నివిిధంబున ద్వవసంబు లుతతరాయణ దక్షణాయనంబుల 
వృద్వధక్షయంబుల నొంద నొకక యహ్ో రాతంిబున నేకపంచాశదుతతర్నవ కోటి 
యోజనంబుల పర మాణంబు గల మానసో తతర్ పర్ితంబున సూర్ార్థంబు 
ద్వర్ుగుచుండు; నా మానసో తతర్పర్ితంబు నందుుఁ దూర్ుపన దే్వధ్ాని యను 
నిందపిుర్ంబును, దక్ిణంబున సంయమని యను యమ నగర్ంబును, 
పశిుమంబున నిమిోచని యను వర్ుణ పటటణంబును, నుతతర్ంబున విభావర  
యను సో ముని పుటభేదనం బును ద్ేజర లుి చుండు; నా పటటణంబుల యందు 
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నుదయ మధ్ాాహాి సతమయ నిశ్రథంబు లనియిెడు కాలభేదంబులను, భూత 
పవిృతిత  నిమితతం బచుటి జనులకుుఁ బుటిటంచు చుండు; సూర్ుాం డెపు డింద ి
నగర్ంబున నుండి గమనించు నద్వ యాద్వగాుఁ బద్వయిేను గడియలను ర ండుకోటి 
ముపపద్వయిేడులక్షల డెబబద్వయిెైదువేల యోజనంబులు నడచు; నివిింధంబున 
నింద ియమ వర్ుణ సో మ పుర్ంబుల మీుఁదుఁ జంద్ాిద్వ గహీ్ నక్షతంిబులం గూడి 
సంచర ంచుచుం బండెంిడంచులు, నాఱు గముెలును, మూుఁడు ద్ొలులుం గల్లగ  
సంవతసరాతెకంబయి యిేకచకంీ బయిన సూర్ుాని ర్థంబు ముహ్ుర్త 
మాతంిబున ముపపద్వ నాలుగులక్షల న నమనూిఱు యోజనంబులు 
సంచర ంచు.  

5.2-82-సీస పదాము 
ఇనుర్థంబున కుని యిర్ుస కకటియ మే్ర్ు; శిఖ్ర్ంబునందును జేర  యుండు;  
నొనర్ుఁ జకమీు మానసో తతర్ పర్ితం; బందులుఁ ద్వర గ డు నా ర్థంబు 
నిర్ుసున నుని ర ం డరి్ుసులు దగులంగుఁ; బవన పాశంబుల బదధ మగుచు  
ధుివమండలంబు నందుల నంటియుండుఁగా; సంచర ంచుచునుండు సంతతంబు;  

5.2-82.1-తటేగతీి 

నటిట యర్దంబు ముపపద్వయాఱులక్ష 
లందు నంటిన కాడిుఁయు ననిి యోజ 
నముల విసాత ర్మ్మై తుర్ంగముల కంధ 
ర్ములుఁ దగులుచు వ లుుఁగ్ందు ర్మణతోడ.  

5.2-83-వచనము 
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ఆ ర్థంబునకు గాయతీిచేందం బాద్వగా సపతచేందంబులు నశింబుల ై 
సంచర ంచు; భాసకర్ునకు నగభీాగంబున నర్ుణుండు నియుకుత ండెై ర్థంబు 
గడపుచుండు; వ ండియు నంగుషటపర్ిమాత ిశరీర్ంబులుగల యఱువద్వవేల 
వాలఖిలాాఖ్ుా లగు ఋషరవర్ులు సూర్ుాని ముందట సౌర్సూకతంబుల 
సుత తియింప, మఱియు ననేక మునులును గంధర్ి కినిర్ కింపుర్ుష 
నాగాపసర్ః పతంగాదులును న లన ల వర్ుస కీమంబున సేవింపం, ద్ొమిెద్వకోటి 
నేబుఁద్వ యొక లక్ష యోజనంబుల పర మాణంబు గల భూమండలంబు నం ద్ొక 
క్షణంబున సూర్ుాండు ర ండువేలయిేబద్వ యోజనంబులు సంచర ంచుచు, నొక 
యహ్ో రాతంిబు నంద్ె యిా భూమండలం బంతయు సంచర ంచు" ననిన 
శుకయోగీందుినకుుఁ బరీక్ినిరేందుిం డిటినియిె. 

5.2-84-కంద పదాము 
మునివర్! మే్ర్ుధుివులకు 
నొనర్ుఁ బదిక్ిణము ద్వర్ుగుచుండెడు నజుుఁ డా 
యినుుఁ డభిముఖ్ుుఁడెై రాసుల 
కనుకూలత నేగు నంటి; వద్వ యిెటలి పుపన్.  

5.2-85-కంద పదాము 
అని పల్లకిన భూవర్ునిం 
గనుగ్ని శుకయోగ  మిగులుఁ గర్ుణానిితుుఁడెై 
మనమున శ్రహీ్ర ుఁ దలుఁచుచు 
విను మని కమీెఱుఁగ నిట ి  వినిప్రంచెుఁ దగన్.  

5.2-86-వచనము 
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నరేంద్ాి! యతి వేగంబునుఁ ద్వర్ుగుచుండు కులాల చకంీబు నందు జక ీ
భమిణంబునకు వేఱెైన గతి నొంద్వ బంతిసాగ  తిర గ డు ప్రప్ీలకాదుల చందంబున 
నక్షతరిాసులతోడం గూడిన కాలచకంీబు ధుివమే్ర్ువులం బదిక్ిణంబు 
ద్వర్ుగునపు డా కాలచకంీబు న దుర్ సంచర ంచు సూరాాద్వగహీ్ంబులకు 
నక్షతాింతర్ంబుల యందును రాశాంతర్ంబుల యందు నునునికి గలుగుటం జేసర 
సూరాాద్వ గహీ్ంబులకుుఁ జకీగతి సిగతులవలన గతిదియంబు గలుగుచుండు; 
మఱియు నా సూర్ుాం డాద్వనారాయణమూర త యగుచు లోకంబుల 
యోగక్ేమంబులకు వేదతియాతెకంబెై కర్ెసరద్వధ  నిమితతంబెై ద్ేవర ి గణంబులచేత 
వేద్ాం తార్థంబుల ననవర్తంబు వితర్కయమాణం బగుచుని తన సిర్ూపంబును 
ద్ాిదశ విధంబులుగ విభజించి వసంతాద్వ ఋతువుల నాయా కాలవిశ్ేషంబుల 
యందుుఁ గలుగుఁ జేయుచుండు; నటిట  పర్మ పుర్ుషుని మహిమ నీ లోకంబున 
మహాతుెలగు పుర్ుషులు దమతమ వరాణ శమీాచార్ముల చ్పుపన వేద్యకత 
పకిార్ంబుగా భకతయతిశయంబున నారాధ్వంచుచు క్ేమంబు నొందుచుందు; ర్టిట  
యాద్వనారాయణమూర త జఞాతిశుకాీంతర్ిర తయిెై సికీయ తేజఃపుంజద్ీప్రతాఖిల 
జఞాతిర్్ణంబులు గలవాడెై ద్ాిదశరాసుల యందు నొక సంవతసర్ంబున 
సంచర ంచుచుండు; నటిట  యాద్వపుర్ుషుని గమన విశ్ేషకాలంబును లోకు లయన 
ఋతు మాస పక్ష తిథాాదులచే వావహ్ర ంచుచుందుర్ు; మఱియు 
నపపర్మపుర్ుషుం డా రాసుల యందు షష్ాట ంశ సంచార్ంబు నొంద్వన 
సమయంబును ఋతు వని వావహ్ర ంపుదు; రా రాసుల యందు నరాథ ంశ 
సంచార్ముెన రాశిషటకభోగల బొ ంద్వన తఱి యయనం బని చెపుపదుర్ు; 
సమగంీబుగా రాశుల యందు సంచార్ మొంద్వన యెిడల నటిట  కాలంబును 
సంవతసర్ం బని నిర్ణ యింపుదు; ర్టిట  సమగరీాశి సంచార్ంబునందు శ్రఘగొతి 
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మందగతి సమగతు లనియిెడు తిివిధగతి విశ్ేషంబులవలన వేఱుపడెడు నా 
వతసర్ంబును సంవతసర్ంబు పర వతసర్ం బిడావతసర్ం బనువతసర్ం బిదితసర్ం 
బని పంచవిధంబులుఁ జ పుపదుర్ు; చందుిండు నీ తెఱంగున నా 
సూర్ామండలంబు మీుఁద లక్షయోజనంబుల నుండి సంవతసర్ పక్ష రాశి నక్షత ి
భుకుత లు గహీించుచు నగచీార యైెి శ్రఘ ొగతిం జర ంచునంత 
వృద్వధక్షయర్ూపంబునం బితృగణంబులకుుఁ బూర్ి పక్ాపర్పక్షంబులచేత 
నహ్ో ర్తంిబులుఁ గలుుఁగుఁ జేయుచు సకలజీవ పాిణంబెై యొకక నక్షతంిబు 
తిింశనూెహ్ూర్తంబు లనుభవించుచు ష్ో డశ కళ్లు గల్లగ  మనోమయానిమ 
యామృతమయ ద్ేహ్ుండెై ద్ేవ ప్రతృ మనుషా భూత పశు పక్ి సరీసృప 
వీర్ుత్ర భృతులకుుఁ బాిణాపాాయనశ్రలుం డగుటంజేసర సర్ిసముం డనంబడు. 

5.2-87-కంద పదాము 
చందుర్ునకు మీుఁద్ెై యా 
నందంబున లక్ష యోజనంబులుఁ ద్ార్ల్ 
కంీదుకొని మే్ర్ు శ్ ైలం 
బంద్వ పదిక్ిణము ద్వర్ుగు నభిజిదాముతోన్.  

5.2-88-సీస పదాము 
అట మీుఁదుఁ ద్ార్ల కనిిటి కుపర  యిెై;  
 ర ండులక్షల శుకుీుఁ డుండి భాసక 
ర్ుని ముందఱం బిఱుుఁదను సామామృదు శ్రఘొ;  
 సంచార్ములను భాసకర్ుని మాడికుఁ 
జర యించుచుండును జనులకు ననుకూలుుఁ;  
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 డెై వృషరట  నొసుఁగుచు నంతనంతుఁ 
జతుర్త వృషరట  విషకంభక గీహ్శ్ాంతి;  
 నొనర ంచువార్ల కొసుఁగు శుభము;  

5.2-88.1-తటేగతీి 

లుండు నా మీుఁద సౌముాండు ర ండులక్ష 
లను జర ంచుచు ర్విమండలంబుుఁ బాసర 
కానుఁబడినను జనులకు క్ామ డాంబ 
రాద్వ భయములుఁ బుటిటంచు నతుల మహిమ 

5.2-89-సీస పదాము 
ధర్ణీతనూజుుఁ డంతటిమీుఁద ర ండుల;  
 క్షల నుండి మూుఁడు పక్షముల నొకక 
రాశి ద్ాుఁట చు నుండుుఁ; గీమమున ద్ాిదశ;  
 రాసుల భుజియించు రాజసమున;  
వకింీచియిెైన నవకతీ న ైనను;  
 దఱచుగాుఁ బీడలు నర్ుల కొసుఁగు;  
నంగార్కుని టెంకి కావల ర ండుల;  
 క్షల యోజనంబుల ఘనత మించి 

5.2-89.1-ఆటవ లద్వ 
యొకక రాశినుండి యొకొకకక వతసర్ం 
బనుభవించుచుండు నమర్గుర్ుుఁడు 
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వకమీందు న ైన వసుధ్ామర్ులకును 
శుభము నొసుఁగు న పుడు నభినవముగ.  

5.2-90-కంద పదాము 
సుర్గుర్ునకు మీుఁద్ెై భా 
సకర్సుతుుఁ డిర్ు లక్షలను జగములకు బీడల్ 
జర్పుచుుఁ ద్వంిశనాెసము 
లర్ుదుగ నొకొకకక రాశియందు వసరంచున్.  

5.2-91-కంద పదాము 
పాికటముగ ర్వి సుతునకు 
నేకాదశలక్షలను మహమసుర్ులకు నీ 
లోకులకు మే్లు గోర్ుచుుఁ 
జఞకగ మునిసపతకంబు స ంపు వహించున్.  

5.2-92-కంద పదాము 
మునిసపతకమున క గువం 
దనర్ుచు నా మీుఁదుఁ ద్వయిుతదశలక్షలుఁ బెం 
పున శింశుమార్చకంీ 
బనుఁగా నినిిుఁటికి నుపర  యగుచుండు నృపా!  

5.2-93-సీస పదాము 
ఆ శింశుమారాఖ్ామగు చకీమున భాగ;  
 వతుుఁడెైన ధుివుుఁ డింది వర్ుణ కశా 
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పపజిాపతి యమపిముఖ్ులతోుఁ గూడి;  
 బహ్ుమానముగ విషుణ పదముుఁ జేర  
కణుఁక నిచులుుఁ బదిక్ిణముగాుఁ ద్వర్ుగుచుుఁ;  
 జ లుఁగ  యుండును గలపజీవి యగుచు;  
ననఘుుఁ డుతాత న పాద్ాతెజుుఁ డార్ుాుఁడు;  
 నయిన యా ధుివుని మహ్తతవ మ్మలిుఁ 

5.2-93.1-తటేగతీి 

ద్ెల్లసర వర ణంప బహి్ెకు నలవిగాదు 
నే న ఱింగ నయంతయు నీకు ముని 
తెల్లయుఁ బల్లకితిుఁ; గమీెఱుఁ దలుఁచికొనుము 
జితర పువాిత! శ్రపీరీక్ినిరేంద!ి  

5.2-94-వచనము 
మఱియు నా ధుివుండు గాలంబుచేత నిమిషమాతంి బెడలేక సంచర ంచు 
జఞాతిర్్ుహ్ నక్షతంిబులకు నీశిర్ునిచేత ధ్ానాాకమీణంబునుఁ బశువులక ై 
యిేర్పఱిచిన మే్ధ్వసతంభంబు తెఱంగున మే్టిగాుఁ గల్లపంపంబడి పకిాశించుచుండు; 
గగనంబు నందు మే్ఘంబులును శ్ేానాద్వ పక్షులును వాయువశంబునం 
గర్ెసార్థుల ై చర ంచు తెఱంగున జఞాతిర్్ణంబులును బికృతిపుర్ుష యోగ 
గృహమతాశుల ై కర్ెనిమితతగతి గల్లగ  వసుంధర్ం బడకుందుర్ు. 

5.2-95-కంద పదాము 
ప ందుగ జఞాతిర్్ణముల 
నందఱ నా శింశుమార్మందుల నుండం 
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గ్ందఱు దఱచుగుఁ జ పుపచు 
నుందుర్ు; వినిప్రంతు, విను మనూనచర తాి!  

5.2-96-కంద పదాము 
తల కింీద్ెై వట ివ యిెై 
సలల్లతమగు శింశుమార్ చకమీు నందున్ 
న లకొని పుచాేగంీబున 
నిల్లచి ధుివుం డుండు న పుడు నిర్ెల చర తా!  

5.2-97-వచనము 
మఱియు; నా శింశుమార్ చకపీుచేంబునుఁ బజిాపతియు నగీింద ిధర్ుెలును, 
బుచేమూలంబున ధ్ాతృవిధ్ాతలును, గటపిది్ేశంబున ఋషరసపతకంబును, 
దక్ిణావర్తకుండల్మభూతభూత శరీర్ంబునకు నుదగయన నక్షతంిబులును, 
దక్ిణపార్శవంబున దక్ిణాయన నక్షతంిబులును, బృషటంబున ద్ేవమార్్ంబును, 
నాకాశగంగయు నుతతర్ భాగంబునుఁ బునర్ిసు పుషాంబులును, 
దక్ిణభాగంబున నారాాు శ్ేిష లును, దక్ిణ వామ పాదంబుల నభిజి 
దుతతరాష్ాఢలును, దక్ిణ వామ నాసార్ందంిబుల శవీణ పూరాిష్ాఢలును, 
దక్ిణ వామ లోచనంబుల ధనిష్ాఠ  మూలలును, దక్ిణ వామ కర్ణంబుల 
మఘాదాషట నక్షతంిబులును, వామ పార్శవంబున దక్ిణాయనంబును, దక్ిణ 
పార్శవంబునుఁ గృతితకాద్వ నక్షత ితయింబును, నుతతరాయణంబును, వామ దక్ిణ 
సకంధంబుల శతభిగాేయషఠ లును, నుతతర్ హ్నువున నగసుత యండును, నపర్ 
హ్నువున యముండును, ముఖ్ంబున నంగార్కుండును, గుహ్ాంబున 
శన ైశుర్ుాండును, మే్ఢంిబున బృహ్సపతియును, వక్షంబున నాద్వతుాండును, 



1126 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము ద్వితీయాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నాభిని శుకుీండును, మనంబునం జందుిండును, సతనంబుల నాశిినులును, 
బాిణాపానంబుల బుధుండును, గళ్ంబున రాహ్ువును, సరాింగంబులుఁ 
గేతుగహీ్ంబును, రోమంబులుఁ ద్ార్లును నుండు; నద్వ సర్ిద్ేవతామయంబెైన 
పుండరీకాక్షుని ద్వవాద్ేహ్ంబు ధుివునింగా న ఱుంగుము. 

5.2-98-సీస పదాము 
ఇటిట ద్వవాశరీర్ మ్మవిుఁడు పతిిద్వనం;  
 బందు సంధ్ాాకాల మతులభకిత 
మనమందు నిల్లప్ర యిేమఱక మికికల్ల పయి;  
 తింబున నియతుుఁడెై తతతవబుద్వధ 
మౌనవతింబునుఁ బూని వీక్ించుచు;  
 నీ సంసతవంబు ద్ాన ంతొ ప్ేిమ 
జప్రయించి కడుుఁ బశిసతమును మునీంద ిసే;  
 వామును జఞాతిసిర్ూపమున వ లుుఁగు 

5.2-98.1-ఆటవ లద్వ 
విపుల శింశుమార్ విగహీ్ంబునకు వం 
దనము వందనంబు లనుచు నిల్లచి 
సనుితించెనేని సకలార్థసరదుధ లుఁ 
బొ ందు మీుఁద ముకితుఁ జ ందు నధ్వప!  

5.2-99-కంద పదాము 
ఇనమండలంబునకుుఁ గ ంీ 
దను దశసాహ్స ియోజనంబుల సిరాా 
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నుని మండలంబు గహీ్మ్మై 
ఘనముగ నపసవామార్్గతి నుండు నృపా!  

5.2-100-కంద పదాము 
అసురాధముుఁడగు రాహ్ువు 
బిసర్ుహ్సంభవుని వర్ము ప్ెంపున న ంతో 
పసయగు నమర్తింబున 
నసమానంబెైన గహీ్విహార్ముుఁ బొ ంద్ెన్ 

5.2-101-ససీ పదాము 
జననాథ! రాహ్ువు జనెకర్ెంబులు;  
 వినిప్రంతు ముందఱ విసతర ంచి 
యయుత యోజన విసత ృతార్క మండలము ద్వి;  
 షటసహ్స ివిశ్ాల చందమిండ 
లముుఁ బర్ికాలంబులను దియోదశ సహ్;  
 స ివిశ్ాలమ్మై మీుఁద రాహ్ు గపుప 
నద్వ చూచి యుపరాగ మనుచును బలుకుదు;  
 ర లి వార్ును సిధరేెచుే లగుచు;  

5.2-101.1-ఆటవ లద్వ 
నంతలోన నినశశ్ాంక మండలములుఁ 
గర్ుణుఁ బోి వుఁదలచి హ్ర సుదర్శ 
నంబు వచుునను భయంబున న ై ద్ాఱు 
గడియలకును రాహ్ు నడిుఁకి తొలుఁగు.  
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5.2-102-కంద పదాము 
నర్వర్! యా రాహ్ువునకు 
సర్సత నా కింీద సరదధ  చార్ణ విద్ాా 
ధర్ు లయుత యోజనంబులుఁ 
ద్వర్ముగ వసరయించి ల్మలుఁ ద్వర్ుగుదు ర్చటన్.  

5.2-103-కంద పదాము 
పర కింప సరదధ  విద్ాా 
ధర్ులకుుఁ బద్వవేలు కింీద దర్లక యక్షుల్ 
మఱయిును భూతప్ేితలు 
జర యింతుర్ు రాక్షసులు ప్రశ్ాచులు గ్లువన్.  

5.2-104-ఆటవ లద్వ 
వార  కింీదుఁ దగ ల్ల వాయువశంబున 
మలయుచుండు మే్ఘమండలంబు 
మే్ఘమండలంబు మీుఁ దగుచుండు భూ 
మండలంబు కింీదనుండు నధ్వప!  

5.2-6-పాతాళ్ లోకములు 

5.2-105-వచనము 
అటిట  భూమండలంబు కింీద యోజనాయుతాంతర్ంబున నండకటాహాయామంబు 
గల్లగ  కమీంబున నొండొంటికిం గ ంీదగుచు నతల వితల సుతల ర్సాతల తలాతల 
మహాతల పాతాళ్లోకంబు లుండు; నటిట  బిల సిర్్ంబుల యందు నుపర  
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సిర్్ంబున కధ్వకం బెైన కామ భోగంబుల న ైశిరాానందంబులను సుసమృదధ  
వనోద్ాాన కీడీా విహార్ సాథ నంబు లననుభవించుచు ద్ెైతా ద్ానవ కాదవిేయాద్వ 
ద్ేవయోనులు నితా పమిుద్వతానుర్కుత  లగుచుుఁ గళ్తాిపతా సుహ్ృదబంధు 
ద్ాసీద్ాస పర జనులతోుఁ జేర్ుకొని మణిగణ ఖ్చితంబులగు నతిర్మణీయ 
గృహ్ంబులయందు నీశిర్ునివలనం జేట  లేని కాయంబులు గల్లగ  వివిధ 
మాయావిశ్ేష వినిర ెత నూతన కేళీసదన విహ్ర్ణమండప విచితోిద్ాానాదుల 
యందుుఁ గేళీవినోదంబులు సలుపుచుుఁ జర యింతుర్ు; అంత. 

5.2-106-ససీ పదాము 
అటిట పాతాళ్ంబులందును మయకల్లప; తములగు పుటభేదనముల యందు 
బహ్ుర్తినిర ెత పాికార్ భవన గో; పుర్ సభా చైెతా చతిర్విశ్ేష 
ముల యందు నాగాసుర్ుల మిథునములచే; శుక ప్రక శ్ార కానికర్ సంకు 
లముల శ్లభిలుి  కృతిిమ భూములను గల; గృహ్ములచే నలంకృతము లగుచు 

5.2-106.1-ఆటవ లద్వ 
కుసుమచయ సుగంధ్వ కిసలయ సతబక సం 
తతులచేత ఫలవితతులచేత 
నతులర్ుచిర్ నవలతాంగనాల్లంగ త 
విటపములను గలుగు విభవములను.  

5.2-107-వచనము 
మఱియు మానసేంద్వయింబుల కానందకర్ంబుల ైన నానావిధ జలవిహ్ంగమ 
మిథునంబులు గల్లగ  నిర్ెలజలపూర తంబుల ై మతసయకుల సంచార్ 
క్షుబితంబుల ైన కుముద కువలయ కహిార్ లోహిత శతపతాిద్వకంబులుఁ 
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ద్ేజర ల ి డు సరోవర్ంబులుగల యుద్ాానవనంబుల యందుుఁ గృతనికేతనుల ై 
సిర్్భూముల నతిశయించిన వివిధ విహార్ంబులు గల్లగ  యహ్ో రాతాిద్వ 
కాలవిభాగ భయంబులు లేక మహాహిపవిర్ుండయిన శే్షుని శిరోమణి 
ద్ీధ్వతులచే నంధకారోపదవింబు లేక యిెలిపుపడు ద్వవసాయమానంబుగా 
నుండు; నా లోకంబు నందు నఖిల జనులు ద్వవౌాషధ్వ ర్స ర్సాయనంబుల 
ననవర్తంబు ననిపానంబులుగా సేవించుటం జేసర యచుటివార్లకు 
నాధ్వవాాధులును, వల్లతఫల్లతంబులును, జరారోగంబులును, 
శరీర్వ ైవర్ణయంబులును, సేిదద్ౌర్్ం ధాంబులును, గలుగక పర్మకలాాణమూర్ుత  
లగుచు హ్ర చకభీయంబు దకక ననాంబగు మృతుాభయంబు నొందక 
యుందుర్ు; అద్వయునుం గాక. 

5.2-108-తటేగతీి 

అటిట పాతాళ్లోకంబునందు విషుణ  
చక ీమ్మపుపడేనిని బవిేశంబు నొందు 
నపుపడెలిను ద్ెైతాకులాంగనలకు 
గర్ాసంపద లందంద కర్ుఁగుచుండు.  

5.2-109-చంపకమాల 

అతలమునందు నమెయుని యాతెజుుఁడెైన బలాసుర్ుండు స 
మెతిుఁ జర యించు షణణవతి మాయలుఁ గూడి వినోద మందుచుం 
గుతలములందు నేుఁడు నొక కొందఱు నచుటి మాయుఁ జ ంద్వ సం 
తతముుఁ జర ంచుచుండుదుర్ు దపపక మోహ్నిబదా చితుత ల ై.  

5.2-110-వచనము 
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అటిట  బలుని యావల్లంతలను సెైిర ణులు కామినులు పుంశులు లను సీత ర 
గణంబులు జనియించి; రా కామినీ జనంబులు పాతాళ్ంబుుఁ బవిేశించిన 
పుర్ుషునికి హాటకర్సం బనియిెడు సరదధర్సఘుటిక నిచిు ర్ససరదుధ నిం గావించి 
యతనియందు సివిలాసావలోక నానురాగ సరెత సలాి పో పగూహ్ నాదుల నిచాే 
విహార్ంబులు సలుపుచుండ నా పుర్ుషుండు మద్ాంధుండెై తాన  సరదుధ ండ 
ననియును నాగాయుత బలుండ ననియును దలంచి నానావిధ ర్తికీడీలుఁ 
బర్మానందంబు నొందుచుండు. 

5.2-111-ససీ పదాము 
హాటకేశిర్ుుఁడెైన యంబికాధ్ీశుండు;  
 వితలంబునందుల వేడక నిల్లచి 
తనదు పారి్ద భూతతతులతో బహి్ెస;  
 రో్ పబృంహ్ణమున నొకకచోటుఁ 
బార్ితీ సంభోగపర్ుుఁ డగుచుండుఁగా;  
 వార్ల వీర్ాంబువలనుఁ బుటిట 
నటిటద్వ హాటకి యనియిెడు నద్వ యని;  
 లాగుిలు భక్ించి యందు నుమియ 

5.2-111.1-తేటగీతి 

నద్వయు హాటక మను ప్ేర్ నతిశయిలి్ల 
వన ి మీఱుచు శుదధ సువర్ణమయిెా 
నా సువర్ణంబు నా లోకమందు నుని 
జనుల క లిను వినుత భూషణము లయిెా.  
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5.2-112-ససీ పదాము 
ఆ కింీద్వ సుతలంబు నందు మహాపుణుాుఁ;  
 డగు విరోచనపుతుిుఁడెైన యటిట 
బల్లచకవీర త యా పాకశ్ాసనునకు;  
 ముద మొసంగుఁగుఁగోర , యద్వతి గర్ా 
మున వామనాకృతిుఁ బుటిట  యంతటుఁ ద్వవిి;  
 కమీ ర్ూపమునను లోకతియంబు 
నాకమీించిన ద్ానవారాతిచేత ముం;  
 దటన యిాుఁబడిన యిందతిి మిట ి  

5.2-112.1-ఆటవ లద్వ 
గలుగువాుఁడు పుణాకర్ెసంధ్ానుండు 
హ్ర పద్ాంబుజార్ు నాభిలాషుుఁ 
డగుచు శ్రరీ్మే్శు నారాధనము చేయు 
చుండు న పుడు నతి మహ్ో తసవమున.  

5.2-113-వచనము 
నరేంద్ాి! సకలభూతాంతరాామియు ద్ీర్థభూతుండును నయిన వాసుద్ేవుని 
యందుుఁ జితతంబు గల్లగ  యిచిేన భూద్ానంబునకు సాక్ాతకర ంచిన మోక్షంబు 
ఫలం బగుం; గాని పాతాళ్సిర్్ రాజాంబులు ఫలంబులు గానేర్వు; అయిన 
న విర కిని మోక్షంబు సాక్ాతకృతంబు గాకుండుటంజేసర లోకపదిర్శనార్థంబు 
పాతాళ్ సిర్్రాజాంబుల నిచెు; క్షుత పతన పసిఖలనాదు లందును వివశుండెైన 
యిెడల నామసెర్ణంబు చేయు పుర్ుషుండు గర్ెబంధంబువలన విముకుత ం 
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డగుచు సుజాఞ నంబునం బొ ందు; నటిట  వాసుద్ేవుం డాతెజాఞ న పపిో షణంబు 
జేయు మాయామయంబు ల ైన భోగ ైశిర్ాంబుల న లి న టలి సంగు ననవలదు; 
భగవంతుండు యాచనజేసర సకల సంపదలుఁ జేకొని శరీర్మాతాివశిషుట నిం జేసర 
వార్ుణ పాశంబులం గటిట  విడిచినపుపడు బల్మందుి డిటినియిె. 

5.2-114-ససీ పదాము 
పర్మే్శిర్ునకు న పపటి పద్ార్థములందు;  
 దృషణ  లేకుండుట ద్ెల్లసరనాుఁడ 
నింద్ాిదుల లి నుప్ేందుినిుఁ బాిర థంచి;  
 యడిగ ర  గాని శ్రహీ్ర కిుఁ గోర  
కలు లేవు; మికికల్ల గంభీర్మగు మహా;  
 కాల సిభావంబు గలుగుచుండు 
నర్యంగ మనింతరాధ్వపతామును లో;  
 కతయింబును న ంత గాన తలప 

5.2-114.1-ఆటవ లద్వ 
మతిపతామహ్ుండు మానవంతుండు ప ి
హిాద విభునిుఁ జూచి హ్రి్మంద్వ 
యెిద్వధయిెైనుఁ గోర్ు మిచెుద ననుటకు 
నంతలోన నీశిరాజఞుఁ ద్ెల్లసర.  

5.2-115-వచనము 
ఇట ి  కృతార్ుథ ండెై ప్రితయిం బయిన రాజాంబు నొలిక పర్మే్శిర్ు ద్ాసాంబ కోర , నా 
పహిిాద చర త ికథనావసర్ముెన నీ తండికిిని నీకును విశ్ేషంబుగా నే 
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పుర్ుషుండు భగవదనుగహీ్ంబుుఁ బొ ంద నోపు" నని పుండరీకాక్షుం డానతిచిున 
వాకాంబులు వక్షామాణ గంీథంబున విసతర ంచెద; నా బల్లచకవీర త గృహ్ద్ాిర్ంబున 
నఖిలలోకగుర్ుం డయిన శ్రీమనాిరాయణుండు గద్ాపాణియును 
నిజజనానుకంప్రతుండును శంఖ్చకాీద్ాాయుధ ధర్ుండును, నగుచు 
నిపుపడును ద్ేజర లుి చుండు; నటిట  బల్లద్ాిర్ంబున లోకంబుల గ లువ నిచుగ్ని 
దశగీవీుం డులింఘి్త శ్ాసనుండెై పవిేశంబు గావింప నయాాద్వ పుర్ుషుండు దన 
పాద్ాంగుషఠ ంబున యోజనాయు తాయుతంబులం బాఱం జిమ్మె; వినుము. 

5.2-116-కంద పదాము 
ఆ సుతలమునకుుఁ గ ంీద్ెై 
భాసరలుి ుఁ దలాతలంబు; పభిు వందు మయుం 
డా సుర్పుర్ నిరాెతగ 
వాసరగుఁ బొ గడొంద్వ యిేలు వసుధ్ాధ్ీశ్ా!  

5.2-117-చంపకమాల 

పుర్హ్ర్ుచే ర్మే్శిర్ుుఁడు భూతహితార్థముగాుఁ బుర్తియం 
బర్ుదుగ నీఱు జేస;ె శర్ణాగతు నా మయుుఁ గాచి యెింతయుం 
గర్ుణుఁ దలాతలంబునకుుఁ గర్తగ నిల్లపన నునివాుఁడు శ్రీ 
ధర్ుని సుదర్శనంబునకుుఁ దప్రప విముకతభయుండు గాుఁ దగన్.  

5.2-118-కంద పదాము 
తలుఁపుఁగ నా కింీద మహా 
తలమునుఁ గదుివవధూటి తనయులు సర్పం 
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బులు గలవు ప్ెకుక శిర్ములు 
నలర్ంగాుఁ గోీధవశగణావళి యనుఁగన్.  

5.2-119-వచనము 
మఱియును గుహ్క తక్షక కాళియ సుషేణాద్వ పధి్ాను లయిన వార్ లతుల 
శరీర్ంబులు గల్లగ  యాద్వపుర్ుషుని వాహ్నం బెైన పతగరాజ భయంబున 
ననవర్తంబు నుద్ేిజితు లగుచు సికళ్తాి పతా సుహ్ృద్ాాంధవ సమే్తు 
లయి యుండుదు; రా కింీద ర్సాతలంబున ద్ెైతుాలు ద్ానవులు నగు నివాత 
కవచ కాలకేయు లను హిర్ణాపుర్ నివాసులగు ద్ేవతాశతుివులు మహా 
సాహ్సులును ద్ేజఞధ్వకులును నగుచు సకల లోకాధ్ీశిర్ుండెైన 
శ్రహీ్ర తేజంబునం బతిిహ్తుల ై వల్మెకంబు నందు నడంగ  యుని సర్పంబుల 
చందంబున నిందదిూత యగు సర్మచేుఁ జ పపబడెడు మంతాితెక వాకాంబులకు 
భయంబు నొందు చుండుదుర్ు. 

5.2-120-కంద పదాము 
ఇందుకులోదావ! వినుమా 
కింీదటి పాతాళ్మునను గీడీించుచు నా 
నందము నొందుచు నుండును 
సందడిుఁబడి నాగకులము చతుర్త తోుఁడన్.  

5.2-121-వచనము 
ఇట ి  వాసుకి పమిుఖ్ుల ైన శంఖ్ కుళిక మహాశంఖ్ శ్ేిత ధనంజయ ధృతరాషట ర 
శంఖ్చూడ కంబళాశితర్ ద్ేవదతాత దు లయిన మహానాగంబు ల ైదు నేడు పద్వ 
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నూఱు వేయి శిర్ంబులు గల్లగ  ఫణామణికాంతులం జేసర పాతాళ్ తిమిర్ంబును 
బాపుచుందుర్ు. 

5.2-122-ససీ పదాము 
పాతాళ్లోకంబు పాుఁతున శ్ేషుండు;  
 వ లయంగ ముపపద్వవేల యోజ 
నంబుల వ డలుపునను ద్య ుఁకుఁ జుటటగా;  
 జుట ట క యుండు; విషుణ ని మహ్ో గ ీ
మ్మైన శరీర్ంబు; ద్ాన ై యనంతాఖ్ా;  
 సంకరి్ణుం డుండు సంతతంబు;  
నటిట  యనంత నామాభిధ్ానుని మసత ;  
 కమున సరద్ాధ ర్థంబు కర్ణి ధర్ణ;ి  

5.2-122.1-ఆటవ లద్వ 
యంత నా విభుండు నఖిలలోకంబుల 
సంహ్ర ంపుఁగోర  చండకోప 
వశత సృజనుఁ జేయు వర్ుస నేకాదశ 
ర్ుదమిూర్ుత  లన డు ర్దమితుల.  

5.2-123-ఆటవ లద్వ 
అటిట ర్ుదమిూర్ుత  లతుల తిినేతుిలు 
నఖిలశూల హ్సుత  లగుచు నుందు;  
ర్ందు నుని ఫణికులాధ్వపుల్ శ్ేషుని 
పాదపంకజముల భకితుఁ జేర .  
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5.2-124-ఆటవ లద్వ 
నముొ లగుచు ననుద్వనంబును మౌళి ర్ 
తిములచేతుఁ గడు ముదంబు నొంద్వ 
కోర కలు దల్లర్ప నీరాజనంబుల 
నిచుుచుందు ర పుడు మచిుకలను.  

5.2-125-వచనము 
మఱియు; నా సంకరి్ణమూర తం జేర  నాగకనాకలు కోర కలు గల వార్ లగుచు 
నొప్ెపడి శరీర్ విలాసంబులం జేసర యగర్ు చందన కుంకుమ పంకంబు 
లనులేపనంబులు చేయుచు సంకరి్ణమూర త దర్శన సపర్శనాదులను నుద్యబధ్వత 
మకర్ధిజావేశిత చితతంబుల గల్లగ  చిఱునవుి లగలయ నధ్వకాభిలాషం జేసర 
సరెతావలోకనంబుల సవీడిితల ై యవలోకించుచుండ ననంత గుణంబులు గల 
యనంతద్ేవుం డుపసంహ్ర ంపం బడిన కోీధంబు గల్లగ  లోకంబులకు క్ేమంబు 
గోర్ుచు సురాసుర్ సరదధ  గంధర్ి విద్ాాధర్ ముని గణంబులనవర్తంబు ధ్ాానంబు 
జేయ సంతత సంతోష్ాతిశయంబున మాొుఁగనుిబెట ట చు, సలల్లత 
గీతావాదాంబుల నానందంబు నొందుచుుఁ దన పర జనంబుల నతిసేిహ్ంబున 
నవలోకించుచు నవతులసీగంధ పుషపర్సామోద్వత మధుకర్వాిత మధుర్ 
గీతంబులు గల వ ైజయంతీవనమాల్లకల ధర యించుచు నీలాంబర్ ధర్ుండును 
హ్లధర్ుండును నగుచు నితండు మహేందుిండయ? హ్ర్ుండయ? యనుచు 
జనంబులు పలుకుచుండుఁ గాంచనాంబర్ ధర్ుం డెై ముముక్షువులు 
ధ్ాానంబులు చేయ నధ్ాాతె విద్ాా యుకతం బయిన యానంద హ్ృదయ గంీథవని 
భేద్వంచు నటిట శ్ేషుని సాియంభువుండగు నార్దుండు తుంబుర్ు పభిుితు లగు 
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ఋషరశ్ేషీుట లతోుఁ జేర్ుకొని కమలాసనుని సభాసాథ నమునందు నిట ి  
సుత తియించుచుండు. 

5.2-126-ససీ పదాము 
ఓల్లమ్మ ైన విని ల్మలావినోదముల్;  
 జనె సంర్క్షణ క్షయములకును 
హేతువు లగుచుండు, న విని చూపుల;  
 జనియించె సతతవర్జసతమంబు 
ల విని ర్ూపంబు లేకమ్మై బహ్ువిధం;  
 బులను జగతుత లుఁ బోి చుచుండు,  
న విని నామంబు ల ఱుుఁగక తలుఁచిన;  
 యంతన దుర తంబు లుఁడుఁగుచుండు,  

5.2-126.1-తేటగీతి 

నటిట సంకరి్ణాఖ్ుాండు నవాయుండు 
న ైన శ్ేషుని వినుతి జేయంగుఁ దర్మ్మ?  
తలుఁప న పుపడు వాఙ్ెనంబులకు నింక 
మూుఁడు లోకంబులందును భూతతతికి.  

5.2-127-ఆటవ లద్వ 
మఱియుుఁ బెకుకగతుల మాబో ుఁటి వార్లుఁ 
బోి వ దలుఁచి శే్షమూర త సాతిత వ 
కసిభావ మొంద్ెుఁ గడుఁకతో నటిట  శే్ 
షునకు మొొకుకచుందు ననుద్వనంబు.  
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5.2-128-వచనము 
మఱియు; నా శే్షుని న విండేని నాకసరెకంబుగ నయినను నార్ుత ం డగుచు 
నయినను సెర ంచినమాతిన యఖిల పాపంబులం బాసర సకలశ్ేయీసుసలం 
బొ ందు; నటిట  శే్షునినే ముముక్షువు లాశయీించి ధ్ాానం బొ నర ు భవబంధ 
నిర్ుెకుత  లగుదుర్ు; అతని ఫణంబుల యందు భూగోళ్ం బణుమాతంి బగుచు 
నుండు; నతని మహామహిమలు గణుతింప సహ్సజిిహ్ిలు గల పుర్ుషుండెైన 
నోపం డని పలుకు చుందు; రా యనంతుండు పాతాళ్ంబున నుండి సకల 
లోకహితార్థంబు భూమిని ధర యించు" నని లోకతిర్ాఙ్ెనుషా గతులను 
లోకసరథతియును శుకయోగీందుిండు వినిప్రంచి "యింక నేమి వినిప్రంతు 
న ఱింగ ంపు" మనినం బరీక్ినిరేందుిండు శుకయోగీందుిన కిటినియిె. 

5.2-129-కంద పదాము 
మునివర్! లోకచర తంి 
బనుపమము మహావిచితి మగునట ి గ నా 
కును వినిప్రంచితి వంతయుుఁ 
బనుపడి నా చితతమందుుఁ బాయక నిల్లచెన్.  

5.2-130-వచనము 
అనిన శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 

5.2-131-ఆటవ లద్వ 
జంతుజాలములకు శదీధలు తిిగుణాతె 
కములు గాన వార  కర్ెగతుల 
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తార్తమాములును దగ ల్ల యినిియు వివి 
ధంబు లగుచు సంతతంబు నుండు.  

5.2-132-వచనము 
నరేంద్ాి! పతిిషరదధలక్షణంబగు నధర్ెం బాచర ంచు నర్ుని శదీధ  విపరీతంబుగాుఁ 
బవిర తలుి  నటిటవానికిుఁ గల్లగ డి కర్ెఫలంబును విపరీతంబుగనే యుండుం గావున 
ననాదావిద్ాాకామపవిర్తనల వలనుఁ బెకుక తెఱంగులుఁ గల్లగ డి కర్ెగతుల 
సంగహీ్ంబుగ న ఱింగ ంచెద" ననిన శుకునితోుఁ బరీక్ినిరేందుిం డిటినియిె.  

5.2-133-ఆటవ లద్వ 
మునివరేణా! నర్కములు ముజాగంబుల 
యంద్ొ? యంతరాళ్మంద్ొ? వ ల్లనొ?  
యద్వయుుఁ గాక ద్ేశమందుండు భూవిశ్ే 
షముల యంద్ొ? తెలుపు సంతసమున.  

5.2-134-వచనము 
అనిన శుకయిెగీందుిం డిటినియిె. 

5.2-7-నర్క లోక విషయములు 

5.2-135-కంద పదాము 
ఎడతెగక ముజాగంబుల 
కడపల నయాామాద్వశను గదలక నిలుచుం 
గడు ఘోర్ములుగ నర్కము 
లడర్ంగా నంతరాళ్మందుల నధ్వపా!  
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5.2-136-వచనము 
మఱియును; దక్ిణంబున నగ ిష్ాితాత ద్వ ప్రతృగణంబులు దమ గోతజిులకు 
మే్లుగలుగుట కొఱకు సతాంబులగు నాశ్రరాిదంబుల నొసంగుచుండుదు; 
ర్చుటి ప్రతృపతి యగు శమనుండు దన లోకంబునకుం జనుద్ెంచు జంతువుల 
కర్ెంబులకుం దగ న ఫలంబుల నిచిు శిక్ించుచు నుండు; నందుుఁ 
ద్ామిసంిబును నంధతామిసింబును ర్ర్వంబును మహార్ర్వంబును 
గుంభీపాకంబును కాలసూతింబును నసరపతవినంబును సూకర్ ముఖ్ంబును 
నంధకూపంబును గ మీిభోజనంబును సందంశంబును దపోత ర ెయు 
వజకింటకశ్ాలెల్లయు వ ైతర్ణియుుఁ బూయోదంబును బాిణరోధంబును 
విశసనంబును లాలాభక్షంబును సార్మే్యాదనంబును నవీచిర్యంబును 
రేతఃపానంబును నను నేకవిశంతి మహానర్కంబులును; మఱియును 
క్ార్కరా్మంబును ర్క్ోగణభోజనంబును శూలపోి తంబును దందశూకంబును 
నవటనిరోధనంబును నపరాావర్తనంబును సూచీముఖ్ంబును నన సపతవిధ 
నర్కంబుల తోడం గూడి యష్ాట వింశతి నర్కంబులు గల వని కొందఱు 
నొడువుదుర్ు; అందు. 

5.2-137-కంద పదాము 
పర్పుతకిళ్తంిబులుఁ 
బర కింపక యపహ్సరంచు పాపాతుెుఁడు దు 
షకర్పాశబదుా ుఁడె ైయమ 
పుర్ుషులచే నధ్వక బాధుఁ బొ ందుచు నుండున్.  

5.2-138-వచనము 
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మఱియు; నవిిధంబున బాధ్వతుం డగుచుుఁ ద్ామిసనిర్కంబునం బడి 
యనశనాద్వపిాతన దండతాడన తరా్నాద్వ బాధలం జ ంద్వ కడు భయంబున 
మూర్ేలం బొ ందుచుండు. 

5.2-139-కంద పదాము 
పర్కాంత న విుఁడేనిం 
బుర్ుషుం డుండంగ మొఱుఁగ  ప ంద్వన యమకిం 
కర్ు లతనిుఁ బటిట  వడిుఁ ద 
తతఱమునుఁ బడవ ైతు ర్ంధతామిసమిునన్.  

5.2-140-వచనము 
నరేంద్ాి! యిెవిుఁడేనిం గుట ంబపో షణార్థంబు పర్ులకు ద్యిహ్ంబు జేయు నా 
నర్ుండు ర్ర్వాద్వనర్కంబునం బడు; న విం డిహ్లోకంబు నందు 
సేిచాేవిహార్ంబున సంచర ంచుచుుఁ బరోపదవి పరాఙ్మెఖ్ంబు లయి యుండు 
పశుపక్ి మృగాదుల బాధ్వంచు నాయా మృగంబులు ర్ుర్ుర్ూపంబులుఁ ద్ాల్లు 
యటిట  పాపజనుల నానావిధ యాతనల బాధ్వంచుటం జేసర మహా ర్ర్వ 
ర్ర్వనర్కంబు లనంబడు; న విండేని ద్ేహ్పో షణార్థంబు మూషకాదుల 
బిలనిరోధంబు జేసర వధ్వంచు, నా నిషకర్ుణుం డెైన పుర్ుషునిం 
గుంభీపాకనర్కంబుల యందుుఁ గల తపతతెైలంబులం బెకుక బాధలం 
బొ ంద్వంతుర్ు. 

5.2-141-ససీ పదాము 
తలి్లదండుిలకును ధర్ణిసుర్ులకును;  
 నహితంబు జేసరన యటిటవాడు 
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కాలసూతంి బను కడుుఁ ద్ీవి నర్కంబు;  
 నందును నందంద యయుత యోజ 
నాయత పాతాిదు లందుల సూర్ుాుఁ డా;  
 మీుఁద గ ంీదను వహిి మిగుల మండ 
నతాంత క్షుతిపపాసాదులచేతను;  
 బాధ్వతుం డగుచుండుుఁ బాయ క పుడుుఁ 

5.2-141.1-ఆటవ లద్వ 
బర్ువు ప్ెట ట చునిుఁ బడియుని నిల్లచినుఁ 
గదలకునిుఁ జాల నొద్వగ  యుని 
బాధుఁ బొ ందుచుండుఁ బశురోమముల ల కక 
వర్ుస నపర మే్య వతసర్ములు.  

5.2-142-వచనము 
మఱియు వేదమార్్ంబు విడిచి పాష్ాండమార్్ంబు లాచర ంచు పుర్ుషుని 
నసరపతవినంబు నందు యమకింకర్ులు తఱటి నడచుచుుఁ బర హ్సరంచుచుం 
ద్యలున డ నా యసరపతింబు ల్లర్ుగ లంకుల శరీర్ంబుుఁ ద్ెంిచుచుండ నడుగడుగున 
బిట ట  మొఱప్ెట ట చుండ బాధ్వంచుచుండుదుర్ు. 

5.2-143-కంద పదాము 
దండంిప దగని వార్ల 
దండంిచిన విపవిర్ుల తనువులు ముటటం 
దండంిచిన దుర్ెతులం 
దండంితుర్ు కాలసూత ినర్కము లందున్.  
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5.2-144-ఆటవ లద్వ 
మఱియు నటిట  దుషటమానవుుఁ గ ంకర్ుల్ 
విఱిచి చెఱకుుఁగోల విఱిచినట ి  
బాధప్ెట ట చుండుఁ బడి మూర్ేుఁ జ ందుచు 
మొఱలు పె్ట ట చుండు భూపవర్ా!  

5.2-145-వచనము 
నరేంద్ాి! యిెవిండేని నీశిర్కల్లపతవృతిత  గల జంతువుల హింసరంచు నటిటవాని 
నంధకూపం బను నర్కంబునం బడ వ ైచిన నందు నతండు ద్ొ లి్ల తాను జేసరన 
భూత ద్యిహ్ంబున నచుట వివిధ కూీర్ పక్ి మృగ పశు సర్ప మశక మతుకణ 
మక్ికాదులచేత హింసంబొ ందుచు మహాంధకార్ంబునందు నిద్ాినుభవ 
సుఖ్లేశంబును లేక కుశరీర్ంబు నందుల జీవుండునుం బో ల  మృతపాియుండెై 
యుండు; అంత. 

5.2-146-కంద పదాము 
తన కల్లమి న విుఁడేనియుుఁ 
దన బాంధవవర్ులుఁగూడి తగుఁ గుడువక తా 
నును వాయసంబు భక్ిం 
చిన మాడికం ద్వనివాని శ్రఘమొ్మ యచటన్.  

5.2-147-కంద పదాము 
కిమీిభోజన మనియిెడి నర్ 
కమునం బడి కిమీుల  కూడుగాుఁ గుడుచుచుుఁ ద్ాుఁ 



1145 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము ద్వితీయాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

గ మీి యగుచు లక్ష పర మా 
ణముుఁ గల కిమీిగుండ మందు నాుఁట క యుండున్.  

5.2-148-వచనము 
మఱియు నీ భూలోకంబున న విుఁడేని నవిపనుిండెై చౌర్ావృతితచే బాిహ్ెణాదుల 
హిర్ణార్తాిద్వ దవిాంబుల నపహ్ర ంచు, నటిట  పుర్ుషుని నగ ి వర్ణంబులగు 
నయఃప్రండంబుల నగ ి తపత ంబు లగు శూలంబుల నతని శరీర్ంబునం 
ద్వవియుచుండుదుర్ు; మఱియును మదనాతుర్ు లగుచు సీత రపుర్ుషు 
లగమాాగమనంబు జేసరరేని నటిట  వార ని యమలోకంబున నతితీక్షణ 
కశ్ాతాడితులం జేసర యగ ిమయంబు లయిన యుకుక పతిిమల నాల్లంగనంబు 
చేయింతుర్ు. 

5.2-149-ఆటవ లద్వ 
సర్ిజంతుజాల సంగమ మొంద్ెడు 
వానిుఁ బటిట  కటిట వజ ిదంషట ర 
కములు గలుగునటిట ఘనతర్ శ్ాలెల్మ 
తర్ువులందుుఁ జేర ు దంతు ర పుడు.  

5.2-150-ఆటవ లద్వ 
పార థవేంద!ి నర్ుుఁడు పాషండదర్శనుుఁ 
డగుచు ధర్ెమార్్ మడుఁచెనేని 
వాుఁడు నర్కమందు వ తైర్ణీనద్వ 
నుడుగ క పుడుుఁ బొ ర్ల్ల పడుచునుండు.  
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5.2-151-వచనము 
మఱియు నటిట  వ ైతర్ణీనద్వ యందు జలగాీహ్ంబులు ద్వగ చి భక్ింపం బాిణంబులు 
నిర్్మింపుఁ దన పాపంబు లుచేర ంచుచు విణూెత ిపూయ శ్లణిత కేశ నఖ్ాసరథ  
మే్ద్యమాంస వసా వాహిని యందుుఁ దపుత ం డగుచునుండు; విపుు ండు 
శూదకిామినులం బొ ంద్వ శ్ౌచాచార్ంబులం బాసర గతలజాుండెై పశువుంబో ల  
జర యించెనేని నతండు నర్కంబునుం బొ ంద్వ యందుుఁ బూయ విణూెత ిలాలా 
శ్ేిషె పూరాణ ర్ణవమందు ద్ొిబబంబడి యతి భీభతిసతంబు లగు నా దవిాంబుల 
భుజియించుచుండు. 

5.2-152-కంద పదాము 
శునకములుఁ బెంచి యెివిం 
డనయంబును వేుఁట సల్లప్ర యాతాెర్థముగా 
వనమృగములుఁ జంపును నా 
మనుజాధము నసత రములను మర ాంతు ర్గ న్.  

5.2-153-ఆటవ లద్వ 
దవిాలోభమునను దంభార్థమ్మై పశు 
వులను జంప్ర జనిములను జేయు 
వానిుఁబటిట  యమునివార్లు గోయుచు 
నుందు ర పుడు మిగుల సందడిలుచు.  

5.2-154-వచనము 
కామమోహితుండెై యిెవిండేనిుఁ దన భార్ాచేత రేతఃపానంబు చేయించు నా 
పాపాతుెని రేతోహ్రదంబునం ద్యిచి యా రేతంబున  పానంబు జేయింపుదుర్ు; 
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రాజపుతుి ల ైనను జఞర్ు ల ైనను ధనికుల గాీమంబులప్ెైుఁ బడి యందు 
గృహ్ద్ాహ్ంబు జేయువార్లను విష్ాదుల వలన ననుాలుఁ జంప్ెడు వార్లను 
వజదింషట రలు గల వింశతుాతతర్ సపతశత శునకంబు ల డతెగక తిగ చి 
భక్ించుచుండు. 

5.2-155-ససీ పదాము 
లంచంబుుఁ గ్ని సాక్ి వంచించి యనృతంబు;  
 పల్లక డు పాపాతుెుఁ బటిట  కటిట 
యంత మానకవీచి యను నర్కమునందు;  
 శతయోజనోనిత శ్ ైల శిఖ్ర్ 
మునుఁ దలకింీదుగా నునిచి యధ్యముఖ్ం;  
 బుగుఁ బడద్ొిబిబన బొ బబల్లడుచుుఁ 
గలోి లములు లేని కమలాకర్ముుఁబో ల ుఁ;  
 జదర్మ్మై యుని పాష్ాణ మందుుఁ 

5.2-155.1-తేటగీతి 

బడిన యంతన ద్ేహ్ంబు పగ ల్ల ప్ెకుక 
తునకల ై పాసర యద్వ గూడుకొనుచునుండ 
దండి యాకులతను బొ ందుచుండుుఁ గాని 
చావులేకుండు నా దుషట జంతువునకు.  

5.2-156-ఆటవ లద్వ 
సో మయాజి భార్ాుఁ గామించి ప ంద్వన 
వానిుఁ గపట మదాపాన సో మ 



1148 పో తన తలెుగు భాగవతము – పంచమ సకంధము ద్వితీయాశ్ాిసము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

పాన మనుద్వనంబుుఁ బానంబు జేయు వి 
ట్క్షతిియులను బటిట సంభమిమున.  

5.2-157-ఆటవ లద్వ 
ఱొ ముెుఁ ద్ొకిక మోము ఱిమెపటటుఁగ మోద్వ 
యనలముఖ్మునందు నగ ివర్ణ 
ముగను గాుఁచి వకతుమున నిండుఁగా నుకుక 
నీర్ు పో తు రేచి నిషుఠ ర్ముగ.  

5.2-158-వచనము 
మఱియు; నీచవర్ుణ ండు నిషట సలుపుచుుఁ దపో ద్ాన విద్ాాచార్ంబులుఁ బెదాల 
కవమానంబు జేయువాుఁడు క్ార్కరా్మంబను నర్కంబు నందు నధ్యముఖ్ుం 
డగుచు బాధలంబొ ందు; సీత ర పుర్ుషు ల విరేని శరీర్ర్క్షణార్థంబు పశువుల 
మానవుల బల్ల యిచిురేని; వార్ల నిర్యంబునందు యమకింకర్ులు 
సుర యలం దునిమి తదకితంబు పానంబు జేయుచుం బాఱాడుచుందుర్ు; 
గాీమార్ణాంబులయందు జంతువుల శూలపోి తంబులం గావించి హింసరంచుచు 
హ్ర ించుచుని వార్లను శూలసూతంిబను నర్కంబు నందు శూలపోి తులం 
జేసరన క్షుతిపపాసా పర్వశులగుచుండుఁగంక గృధ్ాదులుద్ీక్షణతుండాగంీబులం 
ద్వగ చి భక్ించుచుండు మఱియు ధూర్తసిభావంబున జంతు ప్ీడనంబుుఁ 
గావించెడు పాపాతుెల దందశూకం బను నర్కంబు నందు వ ైవ న ైదు నేడు 
ముఖ్ంబుల సర్పంబులు గఱచుచుండు. 

5.2-159-ఆటవ లద్వ 
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ఎనయ ద్ొడిాలోన నిండిలో న ైనను 
బశు పతంగ హ్ర ణ పంకిత న లిుఁ 
బటిట  హింసజేయు పాపాతుె విషవహిి 
ధూమశిఖ్ల ద్ొిబుబదుర్ు నృపాల!  

5.2-160-కంద పదాము 
తన యింటికి వచిున మను 
జుని నతిథవం గోీధదృషరట ుఁ జూచిన వానిం 
గనుుఁగవల వజదింషట రలుఁ 
దనర న యా కంక గృధతితి భక్ించున్.  

5.2-161-మతేతభ వికీీడతిము 
ధనవంతుండగు మానవుండు గడుఁకన్ ధరోెపకార్ంబులన్ 
ఘనతం జేయక యుండెనేని యమలోకంబందు సూచీముఖ్ం 
బను నా దుర్్తిుఁ బటిట  తోిుఁచి నిధ్వగా ప్ెై యుని భూతం బటం 
చును బాశంబులుఁ బటిట  కటిట  వడితో నొప్రపంతు ర్తుాగుీల ై.  

5.2-162-ఆటవ లద్వ 
నర్వరేణా! యిటిట నర్కముల్ యమలోక 
మందుుఁ గలవు మఱి సహ్సి సంఖ్ా;  
లందు శమనదూత లనిశంబు బాధ్వంతు 
ర్వని ధర్ెదూర్ు లయిన నర్ుల.  

5.2-163-ఆటవ లద్వ 
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ధర్ెవంతుల లి దపపక సిర్్ంబు 
నందు భోగసమితిుఁ బొ ందుచుందు;  
ర లమిుఁ బుణాపాపముల శ్ేషములవలిుఁ 
బుట ట చుందు ర్వనిుఁ బుణాచర త.  

5.2-164-వచనము 
నరేంద్ాి! మోక్షమార్్ంబు మున ి వినిప్రంచితి; నిపుపడు నీ క ఱింగ ంచిన వ లిను 
బహిాెండకోశంబునం జతురా్శ కోశంబులుుఁ గల వని పురాణంబులు 
పలుకుచుండు; నటిట బహిాెండంబు శ్ర ీమనాిరాయణుని సూథ లశరీర్ం బగుటంజేసర 
బహిాెండం బెవిర్ు వర ణంతు ర విర్ు విందుర్ు వార్లకు సకల శ్ేయీసుసలుం 
గలుగు; నీశిర్ సూథ లశరీర్ంబుుఁ ద్ెల్లసరన వార కి శదీ్ాధ భకుత లంజేసర సూక్షెద్ేహ్ంబు 
న ఱుంగవచుు; భూ దీ్ిప వరి్ సర దద్వ ినభససముద ిపాతాళ్ ద్వఙ్ిర్క తారాగణ 
లోకసంసరథతంబెైన సకల జీవనికాయాంబెై యదుాతంబెైన శ్రహీ్ర  
సూథ లశరీర్పకిార్ంబు వినిప్రంచితి" నని 

5.2-8-పూర ణ 

5.2-165-చంపకమాల 

జలజభవాద్వ ద్ేవ ముని సనుిత తీర్థపద్ాంబుజాత! ని 
ర్ెల నవర్తి నూపుర్ విరాజిత! క్సుత భ భూషణాంగ! యు 
జావల తులసీ కుర్ంగ మదవాసనవాసరత ద్వవాద్ేహ్! శ్రీ 
నిలయ శరీర్! కృషణ ! ధర్ణీధర్! భాను శశ్ాంకలోచనా!  

5.2-166-కంద పదాము 
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శ్ర ీతర్ుణీ హ్ృదయసరథత!  
పాతకహ్ర్! సర్ిలోకపావన! భువనా 
తీతగుణాశయీ! యతి వి 
ఖ్ాాత! సురార ుత పద్ాబా! కంసవిద్ార!ీ  

5.2-167-మతతకోకలిము 
దండితార సమూహ్! భకతనిధ్ాన! ద్ాసవిహార్! మా 
రాత ండమండల మధాసంసరథత! తతతవర్ూప! గద్ాసర కో 
దండ శంఖ్ సుదర్శనాంక! సుధ్ాకరార్క సునేతి! భూ 
మండలోదధర్ణార్త పో షణ! మతతద్ెైతా నివార్ణా!  

5.2-168-గదాము 
ఇద్వ శ్ర ీసకల సుకవిజనానందకర్ బొ పపనామాతాపుత ిగంగనార్ా పణిీతంబెైన 
శ్రమీద్ాాగవత మహాపురాణంబునందు భర్తాతెజుం డెైన సుమతికి 
రాజాాభిషేకంబును, పాషండదర్శనంబును, సుమతి పుత ిజనె విసాత ర్ంబును, 
గయుని చర తంిబును, గయుని సంసుత తియు, భూ ద్ీిప వరి్ సర దద్వ ి
నభససముద ిపాతాళ్ ద్వఙ్ిర్క తారాగణ సంసరథతియు నను కథలు గల 
పంచమసకంధంబు నందు ద్వితీయాశ్ాిసము సమాపతము. 





 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

షషఠ  సకంధము 

6-1- ఉపో ద్ాా తము 

6-1-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శ్రవీతాసంకిత క్సుత భసుుర త లక్మెచార్ు వక్షసథల 
శ్రవీిభాిజితు నీలవర్ుణ  శుభు రాజీవాక్షుుఁ గంజాత భూ 
ద్ేవంేద్ాిద్వ సమసతద్ేవ మకుటోద్ీా పోత ర్ు ర్తిపిభా 
వాావిద్ాధ ంఘి్సొరోజు నచుాతుుఁ గృపావాసుం బిశంసరంచెదన్.  

6-2-ఉతపలమాల 

నిండుమతిం దలంతుుఁ గమనీయ భుజంగమరాజమండల్మ 
మండనుుఁ జందఖి్ండ పర మండితమసతకుుఁ ద్ార్మలి్లకా 
పాండుర్వర్ుణ ుఁ జండతర్భండను హేమగ రీందచిార్ు కో 
దండు మహేశు గంధగజద్ానవభంజను భకతర్ంజనున్.  

6-3-ఉతపలమాల 

హ్ంసతుర్ంగముం బర్మహ్ంసము నంచితద్ేవతా కులో 
తతంసము నాగమాంత విద్వతధుివపుణార్మావతంసమున్ 
కంసజిఘాంసు నంశమును గర్ుబర్సూత ిసమావృతాంసమున్ 
హింస నడంచు బహి్ెము నహమనశుభంబులక ై భజించెదన్.  

6-4-ఉతపలమాల 
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మోదకహ్సుత నిన్ సమదమూషకవాహ్ను నేకదంతు లం 
బో దర్ు నంబికాతనయు నూర ాతపుణుా గణేశు దే్వతా 
హిాదగర షుఠ  దంతిముఖ్ు నంచిత భకతఫలపది్ాయకున్ 
మోదముతోడ హ్సతములుమోడిు భజించెద నిషఠ సరద్వధకిన్.  

6-5-ఉతపలమాల 

కలితనంబు గాక ప డగటిటన పూర్ిపురీతి నేుఁడు నా 
యులిమునందు నుండుము సమునిత తేజముతోడ భకిత ర్ం 
జిలి్లన చూపుగూడ విధ్వుఁజ ంద్వన పోి డ బుధ్ాళి నీడ మా 
తలి్ల దయామతలి్ల పణితదుిమకలపకవలి్ల భార్తీ!  

6-6-కంద పదాము 
విలసతకంకణర్వర్వ 
కల్లతం బగు నభయ వర్ద కర్ముల బెర్యం 
జ లరేుఁగ  భకుత లకు నల 
కలుములు దయచేయు జలధ్వకనాకుఁ దలతున్.  

6-7-కంద పదాము 
కాళికి బహ్ుసనుిత లో 
కాళికిుఁ గమనీయ వలయ కర్కీల్లత కం 
కాళికిుఁ ద్ాపస మానస 
కేళికి వందనము చేసర కీర తంతు మద్వన్.  

6-8-వచనము 
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అని యిషటద్ేవతాపాిర్థనంబు జేసర. 

6-9-చంపకమాల 

పర్మసమాధ్వధుర్ుాుఁ బట  పావనకర్ె విధ్ేయు ద్ేవతా 
వర్ నర్ వందుా సద్విమలవాకుా జనార్థనకీర్తనకియీా 
భర్ణ సమర్ుథ  వేద చయ పార్గు భవుాుఁ ద్వకిాలవేద్వ భా 
సుర్మతిుఁ గ్లుుటలపుప బుధశ్లభితుుఁ బుణుాుఁ బరాశరాతెజున్,  

6-10-కంద పదాము 
వాాసుని భగవతపద సం 
వాసుని నాగమ పురాణ వర్ విషుణ కథా 
వాసుని నిర్ెల కవితా 
భాాసుని పదపదెయుగము భావింతు మద్వన్.  

6-11-ససీ పదాము 
వర్కవితోిద్ేకిి వాల్మెకిుఁ గ్నియాడి;  
 భాగవతార్థ వ ైభవముుఁ బలుకు 
శుకమంజులాలాపు శుకయోగ ుఁ బాిర థంచి;  
 బాణ మయూర్ుల పతిిభ నొడివి 
భాస సౌమలి్లక భార్వి మాఘుల;  
 ఘన సుధ్ా మధుర్ వాకాములుఁ దలుఁచి  
కాళిద్ాసుుఁ గవీందకిలపవృక్షముుఁ గ్ల్లు;  
 ననిపాచార్ుా వర్ణనలుఁ బొ గడి 
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6-11.1-తేటగీతి 

వ లయుఁ ద్వకకన సో మయాజుల భజించి 
యెిఱినామాతుా భాసకర్ు నిచేుఁ గ్ల్లు 
సుకవిసో ముని నాచనసో మున ఱిుఁగ  
కవిమనోనాథు శ్రనీాథు ఘనత మ్మచిు.  

6-12-ఉతపలమాల 

ఎమ్మెలు చెపపనేల? జగమ్మనిుఁగుఁ బనిగరాజశ్ాయికిన్ 
స ముెగ వాకాసంపదలు సూఱలు చేసరనవాని భకిత లో 
నమిెనవాని భాగవత న ైషరఠ కుుఁడెై తగువానిుఁ బేర ెతో 
బమ్మెఱ పో తరాజుుఁ గవిపటటపురాజుుఁ దలంచి మొొక కదన్.  

6-13-వచనము 
అని సకల సుకవి నికర్ంబులకు ముకుళిత కర్కమలుండన ై. 

6-2- కృతిపతి నిర్ణయము 

6-14-ఉతపలమాల 

ఎయాద్వ కర్ెబంధముల న లి హ్ర ంచు విభూతికార్ణం 
బెయాద్వ సనుెనీందుిలకు న లిుఁ గవితిసమాశయీంబు ము 
న ియాద్వ సర్ిమంతమిుల నేల్లన ద్ెయాద్వ మోక్షలక్ిె ర్ూ 
ప్ెయాద్వ ద్ానిుఁ బల కద సుహ్ృదాము భాగవతాఖ్ా మంతమిున్.  

6-15-వచనము 
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అని శ్రమీహాభాగవత పురాణంబునందు షషఠ సకంధం బాంధభిాష 
ర్చియింపంబూని యిా కృతికిం బతిగా నద్ేావుండు గలం డని వితర కంచి నాకుం 
గవితిమహ్తింబు సంపాిపత ంబగు కాలంబు దలంచి నారాయణుండే ద్ెైవం బని 
యిెఱింగ  మనోర్థంబు సఫలంబయిెా నని యిా కృతిుఁ గృష్ాణ ర్పణంబు చేసరతిని; 
అద్వ యిెటినిన నేను విద్ాాభాాసంబునం దగ ల్ల కొండొక న ై యుండ నొకకనాుఁడు 
ద్వవంబున. 

6-16-చంపకమాల 

కల్లత విశ్ేషవసత ్ములు గటిట  హిమాంబు సుగంధ చందనం 
బలుఁద్వ వినూతి భూషణము లార్ుఁగుఁ ద్ాల్లు వినోదల్మల నిం 
పుల మృదుశయా నిదుిఁదగుఁ బొ ంద్వనచ ుోఁ గనుపటెట ుఁ బలెఱుం  
దలమునుఁ గముె కొీమ్మెఱుుఁగుదండము ర్ూపున నిలుు పో ల్లకిన్.  

6-17-ససీ పదాము 
ఉర్వడిుఁ బాిగీిథవ నుదయించు మారాత ండ;  
 కోటిబింబచాేయ గూడినట ి  
హ్ర హ్ర్ బహి్ెల యాతెలలో నుబిబ;  
 కర్ుణ యొకకట మూర త బెర్సరనట ి  
ఖ్ర్కర్ కర్ తీవి గతినిుఁ గర్ంగుచు;  
 హేమాద్వ ిచెంతుఁ బె ల ి గసరనట ి  
ఫణిరాజ ఫణరాజి మణిగణ విసూపర త;  
 సుషరర్ంపు వ ల్లుఁదల చూప్రనట ట  

6-17.1-తేటగీతి 
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లుటిటపడాట ి  కటెట ఱి నూుఁద్వనట ి  
తేజ మ్మసుఁగంగ నా మొోల ద్వవావాణి 
పూని సాక్ాతకర ంచి సంపూర్ణదృషరట ుఁ 
జూచి యిటిని పల్లక  మంజులముగాను 

6-18-ఉతపలమాల 

ఆటలుుఁ బాటలుం జదువు లదుాతముల్ విననొపుప వాదాముల్  
సాటి దలంపరాని బలుసాములు మునిగు విదాల లి నీ 
కాటుఁలు బాట లయిెా విను మనిిటికిన్ మ్మఱుుఁగ డాభంగ  నా 
చాట నుఁ జాట కార్పద సాధుకవితిముుఁ జ పుప మింపుగన్ 

6-19-వచనము 
అని యానతిచుు జగనాెతృ కృపావలోకన సుశ్లి కుండన ై యేి నొకక శ్లి కంబు నా 
క్షణంబ నుడివితి; నద్వ యిెటిట  దనిన. 

6-20-శ్లి కము 
హ్ంసాయ సతతవనిలయాయ సద్ాశయీాయ 
నారాయణాయ నిఖిలాయ నిరాశయీాయ 
సతసంగహీాయ సగుణాయ సద్ీశిరాయ 
సంపూర్ణ పుణాపతయేి హ్ర్యిే నమసెత .  

6-21-వచనము 
ఈ శ్లి కం బద్ేావి యంగీకర ంచె; అంత మే్లుకాంచి యానంద భర తుండ న ై 
నాుఁటనుండి, చంద్ాినుగత యగు చంద్వకియుం బో ల , నారాయణాంకితం బయిన 
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కవితి తతతవజాఞ నంబు గోచర్ం బయిెా; ద్ానికి ఫలంబుగా గోప్రకావలిభుని 
నులింబున నిడికొని. 

6-22-ఆటవ లద్వ 
పలుకుఁ గల్లగ  మొదల భాగవతార్థంబు 
భర్త గృషుణ ుఁ డయిెా భాగా మొదవ  
నమృతర్సముుఁ గోర్ నలర్ు చింతామణి 
పాత ిసంభవించు భంగ  నిపుడు.  

6-23-ఆటవ లద్వ 
భాగవతము ద్ేటపఱుప న విుఁడు జాలు 
శుకుుఁడు దకక నర్ుని సకుుఁడు దకక 
బుద్వధ ుఁ ద్యచినంత బుధులచే వినింత 
భకిత నిగ డినంత పలుకువాుఁడ.  

6-24-ఉతపలమాల 

పుటిటననాుఁటనుండియును, బుటటద యిెటిటయ దట ట  న ైనుఁ జేుఁ 
పటిట నుతింపుఁ జితతము శుభం బగు మదిర్వాకాసీమకుం 
బటటము గటిటనాుఁడ హ్ర ుఁబాయక తతకథనామృతంబు నే 
నుటిటపడంగుఁ జ పుపదు బుధ్యతతము లానుుఁడు శ్లీతపిదధతిన్.  

6-25-వచనము 
అని. 
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6-3- గీంథకర్త వంశవర్ణనము 

6-26-ససీ పదాము 
శ్రవీతస గోతుిండు శివభకిత యుకుత ుఁ డా;  
 పసతంబ సూతుిుఁ డపార్ గుణుుఁడు 
నేర్ూుర  శ్ాసనుం డెఱిన ప్ెిగ్డ;  
 పుతుిండు వీర్న పుణామూర త 
కాతెజుం డగు నాదయామాతుానకుుఁ బో ల;  
 మాంబకు నందను లమితయశులు 
కసువనామాతుాండు ఘనుుఁడు వీర్నమంతిి;  
 సరంగధ్ీమణియు నంచితగుణాఢుా 

6-26.1-తేటగీతి 

లుదావించిర  తేజంబు లూర ాతముగ 
స ర్ద్వ మూర త తయిం బన శుభకిీర తుఁ 
బర్ుఁగ  ర్ందులుఁ గసువనపభిువునకును 
ముమెడమెను సాధ్వి యిముెలను వ లసె.  

6-27-ఉతపలమాల 

ఆడదు భర్తమాట క దురాడదు వచిునవార  వీుఁడగా 
నాడదు ప్ెకుకభాష ల డనాడదు వాకిల్ల వ ళిు, కలి మా 
టాడదు మినికేని సుగుణావళి కింద్వర్గాక సాటి యిే 
చేడయి లేదు చూర కుల శే్ఖ్ర్ు కసియ ముమెడమెకున్.  
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6-28-కంద పదాము 
ఆ కసువయమంతిికిుఁ బు 
ణాాకలపశుభాంగ  ముమెడమె మముని 
వాాకుల చితుత ల నిర్ువుర్  
శ్రకీర్ గుణగణులుఁ బుణాశ్రలుర్ుఁ గాంచెన్.  

6-29-కంద పదాము 
అంగజసమ లావణా శు 
భాంగులు హ్ర  ద్వవాపదయుగాంబుజ విలస 
దాృంగాయమాన చితుత లు 
సరంగయ తెలగయలు మంతిిశే్ఖ్ర్ు లనగన్.  

6-30-కంద పదాము 
అందగజీుండ శివపూ 
జం దనర నవాుఁడ విషుణ చర తామృత ని 
షాంద్వ పట  వాగ ివలాసా 
నంద్యచిత మానసుండ నయకోవిదుుఁడన్ 

6-31-వచనము 
కావునం గృషణపాద్ార్వింద సందర్శ నాదర్శతలాయమాన చితుత ండ న ై. 

6-4- షషఠ యంతములు 

6-32-కంద పదాము 
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శ్రపీతికి మతపతికి నుత 
గోపతికిుఁ ద్వలిోకపతికి గుర్ుజనబుధ సం 
తాప నివార్ణ మతికిని  
బాిప్రతసనకాద్వ తతికి బహ్ుతర్ ధృతికిన్,  

6-33-కంద పదాము 
హ్ర కి గుర్ు కలుషకుంజర్ 
హ్ర కి బలాభీలహ్ర క ినంతసరథాత గ 
హ్ిర కి నర్హ్ర క ిర్క్ిత 
కర కిుఁ గరాగసీథగ ర కి ఘనతర్కిర కిన్.  

6-34-కంద పదాము 
గుణికి సమాశితీ చింతా 
మణకిి మహేంద్ాిద్వ ద్వవిజమండల చూడా 
మణకిిుఁ బకిల్లపతశయాా 
ఫణకిి నురోభాగ క్సుత భప్రియమణికిన్,  

6-35-కంద పదాము 
కంసాసుర్ సంహార్ున 
కంసాంచిత కర్ణకుండ లాభర్ణునకున్ 
హింసాపర్ పర్మసతక 
మాంసకరాళిత గద్ాభిమత హ్సుత నకున్.  

6-36-కంద పదాము 
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వర్ యోగ మాన సాంతః 
కర్ణ సుధ్ాంభోధ్వ భావకలోి ల లస 
తపర్తతతవశ్ేషశ్ాయికిుఁ 
జిర్ద్ాయికి సకలభకతచింతామణికిన్ 

6-5- కథాపాిర్ంభము 

6-37-వచనము 
సమర పంతంబుగా నా యొనర్పం బూనిన షషఠ సకంధంబునకుుఁ గథాపాిర్ంభకీమం 
బెటిటదనిన, హ్ర  చర్ణసెర్ణ పర ణామ వినోదులయిన శ్ౌనకాదులకు నిఖిల 
పురాణేతిహాస నిర్ణయ విఖ్ాాతుండెైన సూతుం డిటినియిె. 

6-38-కంద పదాము 
శ్రరీ్మణీ ర్మణక థా 
పారాయణ చితుత ుఁడగుచుుఁ బల్లక ుఁ బరీక్ి 
దూార్మణుుఁ డాదర్ంబున 
సూర జనానందసాందుి శుకయోగీందుిన్.  

6-39-ససీ పదాము 
షడు్ ణ ైశిర్ా శ్ాశితమూర త వయినటిట ;  
 మునినాథ! దయతోడ ముకితపదము 
మునుిగా నేమార్్మున వినిప్రంచితి;  
 వార్య నపవర్్ భూర మహిముఁ  
గమీయోగసంభవ బహి్ెంబుతోుఁగూడ;  
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 ననుబొ ంద నగు నని వినుతి క కక 
మఱియు సతతవర్జ సతమః పభిావంబులుఁ;  
 గడిుఁద్వయిెై యునిటిట కర్ెచయము 

6-39.1-తేటగీతి 

నపపటపపటి కడుఁగని యటిట పకిృతి 
గలుగు పుర్ుషుని భోగార్థఘటన ద్ేహ్ 
కార్ణా ర్ంభ ర్ూపమార్్ంబు మొదలు 
మాటిమాటికి ననిియుుఁ ద్ేటపడుఁగ 

6-40-వచనము 
మఱియు ననేక పాపలక్షణంబులగు నానావిధ నర్కంబులును వాని 
కాదాంతంబులును, సాియంభువ సంబంధ్వ యగు మనింతర్ంబును, 
బిియవతిోతాత నపాదుల వంశంబును, దచుర తంిబును, ద్ీిప వరి్ సముద్ాిద్వ ి
నదుాద్ాానవనసపతులును, భూమండల సంసాథ పనంబును, వాని 
పర మాణంబును, జఞాతిశుకీచలన పకిార్ంబును, విభుండయిన పర్మే్శిర్ుం 
డెవిిధంబున నిర ెంచె నా విధంబంతయు న ఱింగ ంచినాడవు; ఇపుపడు. 

6-41-ఆటవ లద్వ 
కడిుఁద్వ వేదనలకుుఁ గార్ణంబె ైయుండు 
గుఱుతులేని నర్క కూపరాశి 
పాలుగాక నర్ుుఁడు బతిిక డు మార్్ంబు 
పర్మపుణా! తెల్లయుఁ బలుకవయా!  



1167 పో తన తలెుగు భాగవతము – షషఠ  సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

6-42-వచనము 
అనినం బరీక్ినిరేందుినకు శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 

6-43-కంద పదాము 
కటాట ! తిికర్ణ మ్మఱుుఁగక 
పుటిటన దుర తముల నపుడ ప ల్లయింపని యా 
కటటుఁడి ద్ేహ్ం బుడిగ నుఁ 
గ్టాట డును బిట ట  నర్కకూపంబులలోన్.  

6-44-ఉతపలమాల 

కావునుఁ గాలకింకర్ వికార్ము గానకముని మృతుా దు 
రాావనుఁ జితతమున్ వ డుఁగుపాట ను జ ందకముని మే్నిలో 
జీవము వ లు్ చుండుఁ దన చెలిము దపపకముని పనుిగాుఁ 
బావనచితుత ుఁడెై యఘముుఁ బాయు తెఱం గ్నర ంపుఁ గాుఁదగున్.  

6-45-కంద పదాము 
కాలం బెడగని పాపము 
మూలముుఁ జ ఱుపంగవలయు మును రోగములం 
ద్ేల్లన ద్యషము న ఱుుఁగుచు 
వాలాయము ద్ాని నడుఁచు వ ైదుాని భంగ న్.  

6-46-ససీ పదాము 
అనవుడు నాతని కనియిె భూకాంతుండు;  
 కనుకల్ల వినుకల్ల గల్లగ నటిట 
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పాపము దనకు నొపపని దని కని చాలుఁ;  
 బర తపుత ుఁడయుాుఁ గీమెఱ నొనర్ుు 
మూఢాతుెనకు ద్యషమోచనం బెయాద్వ;  
 యార్య న ఱిుఁగ ంపు మద్వయుుఁగాక 
కలుష మొకొకకచోటుఁ గావించు నొకచోటుఁ;  
 గావింపకుండుుఁ దతకర్ెమ్మఱిగ  

6-46.1-ఆటవ లద్వ 
యిటిట జనుుఁడు పుణా మే్రీతిుఁ జేసరన 
నద్వ ఫల్లంపనేర్ దని తలంతు 
సల్లలమందు మే్ని మల్లనంబుుఁ బో కుండ 
గజము గుీంకుబెట ట  గతియుుఁ బో ల .  

6-47-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

6-48-కంద పదాము 
కర్ెము కర్ెముచేతను 
నిర్ూెలము గాదు తెల్లయనేర్క తా నే 
కర్ెము జేసరనుఁ దత్రతి 
కర్ెం బొ నర ంప వలయుుఁ గలుషవిదూరా!  

6-49-కంద పదాము 
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హితవు గల కుడుపు మఱి ర్ు 
గ ితతులుఁ బొ డమంగ నీని విధమున నతి స 
ద ర్తుుఁ డెైనవాుఁడు నిర్ెల 
మతిచే నఘరాశి న లి మటటము జేయున్.  

6-50-చంపకమాల 

తపమున బహి్ెచర్ామున ద్ానమునన్ శమ సదామంబులన్ 
జపమున సతాశ్ౌచముల సనిియమాద్వ యమంబులం గృపా 
నిపుణులు ధర్ెవర్తనులు నికకము హ్ృతతను వాకాజంపు పా 
పపుగుర ుఁ దుింతు ర్గ ి శతపర్ి వనంబుల నేర్ుుక ైవడిన్.  

6-51-వచనము 
అద్వయుం గాక. 

6-52-ఉతపలమాల 

కొందఱు పుణావర్తనులు గోపకుమార్ పద్ార్వింద జా 
నంద మర్ందపాన కలనార్త షటపదచితుత  లౌచు గో 
వింద పరాయణుల్ విమలవేషులు ద్యష మడంతు రాతెలం 
జ ంద్వన భకితచేత ర్వి చేకొని మంచు నడంచు క ైవడిన్.  

6-53-కంద పదాము 
హ్ర భకితచేతుఁ గ్ందఱు 
పర మార్ుత ర్ు మొదలుముటట పాపంబుల ని 
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షుఠ ర్తర్ కర్ముల సూర్ుాం 
డర్దుగుఁ బెనుమంచుుఁ బించ మడుఁచిన భంగ న్.  

6-54-కంద పదాము 
దంతిపుర్నాథ! విను మొక 
మంతన మ్మఱిుఁగ ంతు శమ దమంబులు నంహ్ో  
వంతు శుభవంతుుఁ జేయవు 
కంతుని గుర్ుభకిత ముకితుఁ గల్లగ ంచు గతిన్.  

6-55-ససీ పదాము 
హ్ర క ినర్థముుఁ బాిణ మర పతంబుగ నుండు;  
 వాని క ైవలా మ్మవినికి లేదు 
వనజలోచను భకతపర్ుల సేవించిన;  
 వాని క ైవలా మ్మవినికి లేదు 
వ ైకుంఠ నిర్ెల వతిపర్ుండెై నటిట;  
 వాని క ైవలా మ్మవినికి లేదు 
సర్సరజఞదర్ు కథాశవీణ లోలుం డెైన;  
 వాని క ైవలా మ్మవినికి లేదు  

6-55.1-తేటగీతి 

లేదు తపముల బహి్ెచరాాద్వ నియతి 
శమ దమాదుల సతాశ్ౌచముల ద్ాన 
ధర్ె మఖ్ముల సుసరథర్ సాథ నమ్మైన 
వ ైషణవజాఞ న జనిత నిరాిణపదము.  
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6-56-తటేగతీి 

అర్య న నిుఁడుుఁ జేట  లేనటిట ముకిత 
వర్తమ మీ లోకమందు న విర కిుఁ గలదు?  
సాధులును బుణాశ్రలుర్ు సజానులును 
హ్ర పరాయణ తతపర్ు లయినుఁ గాక.  

6-57-కంద పదాము 
అర్ుదుగ నర్హ్ర  భకితం 
బొ ర్యని యా పుర్ుషు సుకృత పుంజంబులు వేుఁ 
మఱుుఁ బుణుాుఁ జేయ నేర్వు 
నర్వర్ మధుఘటముుఁ బెకుక నదులుం బో ల న్.  

6-58-చంపకమాల 

సతతముుఁ గృషణపాదజలజంబుల యందు మనంబు నిలుప సు 
వతిులు దద్ీయ శుదధ గుణరాగులుుఁ గాలుని యుగపీాశ సం 
హ్తుల ధర ంచు తతుసభటక్ఘములం గలలోనుఁ గాన రే 
గతులను దుషటకర్ెములు గ కైొని వార్లుఁ జ ందనేర్ుునే?  

6-59-వచనము 
కావున నీ యర్థంబునకుం బురాతనంబగు నొకక యితిహాసంబు గలదు; అద్వ 
విషుణ దూత యమదూత సంవాదం బనంబడు; ద్ాని న ఱింగ ంతు; ఆకర ణంపుము 

6-6- అజామిళోపాఖ్ాానము 

6-60-ససీ పదాము 
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నర్నాథ! వినుము కనాాకుబాపుర్మునుఁ;  
 గలుఁడు బాిహ్ెణుుఁ డజామిళ్ళుఁ డనంగుఁ 
బాతకుం డతుల నిరాాగుాం డవజుఞ ండు;  
 నషటసద్ాచార  కషటర్తుుఁడు 
జూదంబులందు దురాిదంబు లందును;  
 జ్ర్ాంబునందు మచుర్ము గల్లగ  
తొతాత తె పతిిగా మతుత ుఁడెై వర యించి;  
 కొడుకులుఁ బదుగుర్ుఁ బడసర చాల 

6-60.1-ఆటవ లద్వ 
మోహ్జలధ్వలోన మునిుఁగ  ముచుట ద్ీఱ 
బాల లాలనాద్వ ల్మలుఁ దగ ల్ల 
ప్ెదాకాల మతుఁడు ప్ెంపార్ సుఖియించి 
ఫల్లత మ్మలి వద్వల్ల పతితుుఁడయెిా.  

6-61-ససీ పదాము 
నిర్ెలం బనుఁ జాలన ఱయు చితతం బన;  
 నలిని వ ండుికల్ తెలినయిెాుఁ;  
దగు మోహ్పాశ బంధంబు జాఱినమాడికుఁ;  
 బొ దల్లన యంగముల్ వదల్ల వేలి ;  
నింద్వయింబుల కోర్ుకల్లుఁక నొలి నను భంగ ;  
 నుడుగక తల చాల వడుఁక జొచెుుఁ;  
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దమకంబు పాియంబుుఁ దగ ల్లపోయిన మాడిక;  
 లోచనంబుల చూడిక నీచమయిెా;  

6-61.1-ఆటవ లద్వ 
వగర్ు పుటెట; నంతుఁ బొ గల  దంతంబులు;  
నుకికసయును దగు్ ుఁ బికకటిల ి ;  
శిర్సు నొవిుఁ ద్ొడుఁగ ుఁ; జ దర  మనం; బంతుఁ 
గడిుఁద్వ యిెైన ముపుప కాలమునకు.  

6-62-ఆటవ లద్వ 
ఎనయ నతని క నుబ ద్ెనిమిద్వ వరి్ంబు 
లంత నర్ుగుటయును భాింతుుఁ డగుచుుఁ 
గోర  ప్రనికొడుకు నారాయణాఖ్ుాండు 
బాలుుఁ డగుట మిగుల భకితుఁ జేసర.  

6-63-కంద పదాము 
తన సతియుుఁ ద్ాను గూర మి 
మనమునుఁ బెనుఁగ్నుఁగ నకుకమార్ుని ననిశం 
బును ముదుా  జేయుచుండెను 
జనవర్! వాతసలా మాతె సందడిుఁ గ్నుఁగన్.  

6-64-కంద పదాము 
బాలుని ముగా వచ  ోఋజు 
ఫాలుని నిజ జనక బంధు పర ణామ కళా 
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శ్రలుని లోలతుఁ గనుుఁగ్ని 
యాలర  బాిహ్ెణుుఁడు నంద్వతాతుెం డగుచున్.  

6-65-కంద పదాము 
అతాంత పాన భోజన 
కృతాంబులుఁ బొ తుత  గల్లగ  కీడీలుఁ దతాసం 
గతాంబు వదల కాగత 
మృతుావుుఁ గన నేర్ుఁ డయిెా మికికల్ల జడుుఁడె.ై  

6-66-తటేగతీి 

తెల్లయ కీ రీతి నతుఁడు వర తంచుచుండ 
భయద మగు మృతుాకాలంబు పాిపతమ్మైన 
భూర  వాతసలావృతిత  న పుపతుిుఁ దలుఁచి 
యాతెుఁ బలిప్రంచె నారాయణా యటంచు.  

6-67-వచనము 
అపుపడు. 

6-68-కంద పదాము 
కింకర్ుల ధర్ెరాజ వ 
శంకర్ుల దుర్ంత దుర త సమధ్వక జన నా 
శంకర్ుల సకలలోక భ 
యంకర్ులం గనియిె నింద్వయిాకులుుఁ డగుచున్.  

6-69-కంద పదాము 
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ఘాతుకుల దండ దండిత 
పాతకుల మహ్ో గ ీకర్ె భర్ నిషకర్ుణా 
జాతకులుఁ బేతినాయక 
దూతక సంతతుల నతుఁడు దూర్మునందున్.  

6-70-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెన్ బాిహ్ెణుుఁ డంతాకాలమున వీుఁకన్ రోషనిషూఠ యతులన్ 
ఘనప్ీనోషఠ  వికార్వకతు విలసద్రేిక్షణోప్ేతులన్ 
జన సంతాిస కరోదాతాయత సుపాశశ్ేణీికా హేతులన్ 
హ్ననవాాప్రత  విభీతులన్ మువుర్ నాతాెనేతలన్ దూతలన్.  

6-71-వచనము 
ఇటితి వికృత తుండ గండాభోగ విభాగ విషమ వివృతత  నేతుిలు, నతి పుషట నిషుఠ ర్ 
తనుయషరఠ  సంవేషరఠ త మహ్ో ర్ధవరోములు, నభాసత  సమసత  జీవాపహ్ర్ణ కర్ణ పశిసత  
హ్సత  వినాసత  పాశధ్ార్ులు నగు యమభట ల మువుిర్ం గనుంగ్ని 
యజామిళ్ళండు వికలేంద్వియుండును, వికంప్రత పాిణుండును, వికృత 
లోచనుండును, విహ్ిలాతెకుండున ై. 

6-72-కంద పదాము 
దూర్మున నాడు బాలుుఁడు 
బో ర్నుఁ దన చితతసీముఁ బొ డగటిటన నో!  
నారాయణ! నారాయణ!  
నారాయణ! యనుచు నాతెనందను నొడివ న్.  
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6-73-చంపకమాల 

మర్ణపువేళ్ నదానుజమరా్ను సంసెర్ణంబు జేయుఁ ద 
తపర సర్వర్ుత  లాతెపర పాలకు నామము నాలకించి ని 
షుఠ ర్గతి నేగుద్ెంచి ప డచూప్ర యదల్లుర  కాలుద్ాసులన్ 
ఖ్ర్తర్భాషులన్ వికట కల్లపత వేషుల ద్ీర్రాోషులన్.  

6-74-కంద పదాము 
ద్ాసభీర్త నజామిళ్ 
భూసుర్ుుఁ దతతనువువలన బో ర్న వ ల్లకిం 
ద్ీసరన యమభట లుఁ ద్ొలుఁగుఁ  
ద్యిసరర  శ్రవీర్ుని కూర ెదూతలు కడిమిన్.  

6-75-వచనము 
ఇట ి  విషుణ దూతల వలన నిర్ూధ త పయితుిల ై యమదూత ల్లటినిర . 

6-76-కంద పదాము 
ఎవినివార్లు? మాతోుఁ 
జివికుుఁ గత మే్మి? యిట ి  చికికనవానిం 
గ్ీవుిన విడిప్రంచితి; ర ుఁక 
నవుిలకో? జముని శ్ాసనంబులు జగతిన్.  

6-77-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

6-78-ససీ పదాము 
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ఎవిర్ు మీ ర్యా? యిా భవార్ూపముల్;  
 గనుిల కదుాతకమీ మొనర ు;  
ద్వవిజులో? భువిజులో? ద్ేవతాపవిర్ులో? ; 
 సరదుధ లో? సాధుాలో? చెపపర్యా;  
దళిత పాండుర్ పదెదళ్ దీ్ర్ ానేతుిలు, ; 
 వర్ ప్ీత క్శే్య వాసు లర్య 
గండమండల నట తుకండల దియులును, ; 
 బట  కిరీటపభిా భాసరతులును,  

6-78.1-తేటగీతి 

భూర  పుషకర్ మాల్లకా చార్ువక్షు,  
లమిత కోమల నవయ్వ నాధ్వకులును,  
బాహ్ు కేయూర్ మణిగణ భాిజమాన 
ఘన చతుర్ుాజు, లభసింకాశ ర్ుచులు.  

6-79-కంద పదాము 
ధనువులు, నిషంగచయములుుఁ,  
గన దంబుజ, శంఖ్, చక,ీ ఖ్డ్, గద్ా, సా 
ధనములు ధర యించిన మీ 
తనువులు లోకముల కదుాతం బొ నర ంచెన్.  

6-80-కంద పదాము 
శ్ాంతంబు లయిన మీ తను 
కాంతులు జగములను ద్వశలుఁ గల్లగ న బహ్ుళ్ 
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ధ్ాింతములుఁ బాఱుఁద్యలుచు 
సంతస మొనర ంచె నిపుడు సర్ింకషమ్మై.  

6-81-వచనము 
ఇ టిఖిల లోకానందకర్ కమాొకార్ులు, నఖిల విభాిజమాన తేజఞ 
దుర ిరీక్షామాణులును, నిఖిలధర్ెపాలుర్ును నగు మీర్ు ధర్ె పర  పాలుర్ 
మముె నడాప్ెటటం గతం బేమి?" యనిన ధర్ెరాజానుచర్ులు గార్ను తలంపున 
మందసరెత కందళిత ముఖ్ార్విందులయి గోవిం దుని కందువ మంద్వర్ంబు 
కావల్లవార్లు వార వాహ్ గంభీర్ నిరోాష పర పో షణంబు ల ైన విశ్ేషభాషణంబుల ని 
టినిర . 

6-82-ఉతపలమాల 

మీర్ు పరేతనాయకుని మే్ల్లమి దూత లుఁటేనిుఁ బలుకుఁ డా 
తోర్పుుఁ బుణాలక్షణము, దుషకృతభావము, దండకృతామున్ 
బీర్ముతోడ నీతని కభీషటనివాసము, నోల్ల దండుా ల  
వాిర్లగ? సర్ిభూతములగ? వార్క కొందఱు పాపకర్ుెలో?  

6-83-వచనము 
అనిన యమభట  ల్లటినిర . 

6-84-కంద పదాము 
వేదపణిిహితమే్ యను 
మోదంబుగ ధర్ె మయిెా మునుి; త దనాం 
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బేద్వ యగునద్వ యధర్ెం 
బాద్వయు హ్ర ర్ూపు వేద మని విను కతనన్.  

6-85-ససీ పదాము 
ఎవినిచేుఁ దన యిర్వొందు తిిగుణ సి;  
 భావమ్మైనటిట  యిా పాిణిచయము 
లనుగుణ నామకియీార్ూపములచేత;  
 నేర్పడుగతిుఁ ద్ాన యెిఱుుఁగుఁబడును 
నర్ాముం డనలంబు నాకాశమును బభిం;  
 జనుుఁడు గోచయమును శశధర్ుండు 
సంధాలు ద్వవములు శర్ిరీచయములుుఁ;  
 గాలంబు వసుమతీ జాలములును 

6-85.1-తేటగీతి 

ద్ేహ్ధ్ార కి సాక్షుల ై తెలుపుచుండు 
దండనసాథ న విధము సదధర్ెగతియుుఁ 
దగులు మీరీ కీమానురోధనముుఁ జేసర 
యఖిల కర్ుెలు దండార్ుి  లర్య న పుడు.  

6-86-తటేగతీి 

కోర  కర్ెంబు నడప్ెడు వార  క లి 
గల్లత శుభములు నశుభము ల్లుగుచుండు;  
నర్యుఁగా దే్హి గుణసంగ  యిెనై యపుడె 
పూని కర్ెంబు జేయక మానరాదు.  
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6-87-కంద పదాము 
పకిృతమునుఁ ద్ా నొనర ున 
సుకృతము దుషకృతము న ంత చూడుఁగ నంతే 
వికృతిుఁ గని యనుభవించు 
నికృతమతిం దతులంబు నతి నిపుణుండెై.  

6-88-వచనము 
మఱియు వినుండు, జనెంబు శ్ాంత ఘోర్ మూఢ గుణంబులచేత న ైనను, 
సుఖ్దుఃఖ్ గుణంబులచేత న ైనను, ధ్ార ెకాద్వ గుణంబులచేత న ైనను, సకల 
భూతంబులుుఁ ద్ెై రవిధాంబు నే పకిార్ంబునం బొ ందు, నా పకిార్ంబున 
జనాెంతర్ంబునం బొ ందుచుండు; ద్ేవుండెైన యముండు సర్ి 
జీవాంతరాామియిెై ధరాెధర్ెయుకతం బయిన పూర్ి ర్ూపంబుల మనసుసచే 
విశ్ేషంబుగుఁ జూచుచుండి, వాని కనుర్ూపంబులుఁ జింతించుచుండు; అవిద్యాపాధ్వ 
జీవుండు తమోగుణయుకుత ం డైె పాిచీన కర్ెంబులచేత నేర్పడిన వర్తమాన 
ద్ేహ్ంబు, నే నని తలంచుచుండి, నషట జనె సెృతి గలవాడెై పూరాిపర్ంబు 
ల ఱుంగం జాలకుండు; మఱియుుఁ గరేెంద్వయింబులచేతుఁ గర్ెంబులం 
జేయుచుండి, జాఞ నేంద్వయిముల చేతుఁ దమోవిషయంబు లయిన శబా సపర్శ ర్ూప 
ర్స గంధంబుల న ఱుంగుచుండి, పద్వయాఱవద్వ యిెైన మనంబుతోుఁ గూడి, 
పద్వయిేడవవాుఁ డగుచుండి, ష్ో డశ్లపాధాంతర్్తుం డెై యొకకర్ుం డెైన జీవుండు, 
సరేింద్వయి విషయ పతిిసంధ్ానంబు కొఱకు జాఞ నేంద్వియ కర్ెంద్వయి 
మనోవిషయంబులుఁ బొ ందుచుండి, ష్ో డశ కళ్లు గల్లగ , ల్లంగ శరీర్ం బనం బర్ుఁగ  
గుణతయికార్ాం బను నిమితతంబున హ్ రి్ శ్లక భయంబుల నిచుుచుని 
సంసార్ంబు ధర యించుచుండు; విజిత షడిర్్ం డెైన ద్ేహి కర్ెంబు లగలిని బుద్వధ  
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న ఱింగ యు, వినియుుఁ, గర్ెంబులు జేయుచుండి, తన సంచార్ కర్ెంబునం 
జుట ట కొని పసరడికాయ పుర్ువునుం బో ల  నిర్్మోపాయం బెఱుంగక నాశంబు 
నొందుచుండు, వర్తమాన వసంతాద్వ కాలంబు, భూత భావి వసంతాద్వ 
కాలయోగాం బెైన పుషప ఫలాదులు తతాకల జాఞ పకంబు న ట ి  జేయు, నట ి  
భూత భావి జనెంబులకు ధరాెధర్ెంబులు నిదర్శనంబులు జేయుచుండు; 
ఒకక నర్ుండు నొక క్షణంబును గర్ెంబు జేయకుండువాుఁడు లేుఁడు; 
పూర్ిసంసాకర్ంబులం గల గుణంబులచేతుఁ బుర్ుషుం డవశుండు గావున 
బల్లమిుఁ గర్ెంబులు చేయింపంబడుచుండు; అవాకతనిమితతంబు నొంద్వ 
తదనుర్ూపంబు లయిన సూథ ల సూక్షె శరీర్ంబులు మాతా ప్రతృ సదృశంబు 
లగుచుండు; ఇటిట  విపర్ాయంబు పుర్ుషునికిుఁ బకిృతి సంగమంబునం 
గలుచుండు; ఆ పకిృతి పురాణపుర్ుషుం డయిన యపపర్మే్శిర్ుని సేవించినం 
దలంగుచుండు. 

6-89-ససీ పదాము 
కావున నితుఁడు సతకర్ె వర్తనమున;  
 భూద్ేవకులమునుఁ బుటిటనాడు;  
ద్ాంతుుఁడెై శ్ాంతుుఁడెై ధర్ెసంశ్రలుుఁడెై;  
 సకల వేదంబులుఁ జద్వవినాుఁడు;  
అనయంబు గుర్ువుల నతిథులుఁ బెదాలుఁ;  
 జేర  శుశీూషలుఁ జేసరనాుఁడు;  
సర్ిభూతములకు సమబుద్వధయిెై చాల;  
 బహ్ు మంతి సరదుధ లుఁ బడసరనాుఁడు;  



1182 పో తన తలెుగు భాగవతము – షషఠ  సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

6-89.1-తేటగీతి 

సతాభాషణ నియమంబుుఁ జర్ప్రనాుఁడు;  
నితాన ైమితితకాదుల న ఱప్రనాుఁడు;  
దండి లోభాద్వ గుణములుఁ దర్ప్రనాుఁడు;  
మంచిగుణములు దనయందు మర్ప్రనాుఁడు.  

6-90-కంద పదాము 
సతతాచార్ సమంచిత 
మతియిెై సుజాఞ నమునకు మర్గ డు తఱి నా 
యతగతి నాతని కంగజ 
మతమ్మై నవయ్వనాగమం బెడ జొచెున్.  

6-91-ససీ పదాము 
కడకంట య్వనగర్ింబు ప డగటెట ;  
 మద్వలోన నుద్ేకి మదము ద్ొటెట ుఁ;  
గడుమే్నుఁ గామ వికార్ంబు దలచూప్ె;  
 ముఖ్మునుఁ జిర్ునవుి మొలక ల తెత ;  
నతి పుషరఠ  నిషుఠ ర్ం బయిెా; ద్ేహ్ం బెలిుఁ;  
 గచ భార్మున న ఱికపుప మ్మఱసెుఁ;  
గటిభార్మున నూర్ు కాండముల్ జిగ  మీఱె;  
 బాహ్ుశ్ాఖ్లు దీ్ర్ా భంగ ుఁ ద్య ుఁచ;ె  

6-91.1-ఆటవ లద్వ 
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నుర్ము విపుల మయిెా; నులిస దిర్ కాంతి 
పూర్ మంగళ్మునుఁ బొ ందు పడియిె;  
భూర తేజుుఁ డయిన భూసురానియునకు 
నభినవ ైక య్వనాగమమున.  

6-92-కంద పదాము 
హ్ృదయమునుఁ బొ డము య్వన 
మదము వ ల్లం ద్యచు భంగ  మానిత ర్ుచిుఁ ద 
దిదనమున నూగుమీసలు 
ప దలుచుుఁ గపపడర  చూడుఁ బొ ంకం బయిెాన్.  

6-93-వచనము 
మఱియును. 

6-94-కంద పదాము 
తమిెవిర  మీుఁద వాిల్లన 
తుమ్మె ద పంకితయును బో ల ుఁ ద్యర్పు ల్మలం 
గమీుెకొని విపతినయుని 
న మొెగమునుఁ గానబడియిె న ఱిమీసంబుల్.  

6-95-వచనము 
అంత ననంగబహి్ె తంతమిునకు వసంతు డొనర్ుు నంకురార్ప ణార్ంభంబునుం 
బో ల  లల్లత కిసలయ విసర్ పసిార్ భాసుర్ బహ్ు పాదపాద్వ పురోపవన పవన 
జనన పభిావ పర కంప్రత విటవిటప్ీ జన హ్ృదయ పఫిులి పలివ భలింబును, 
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అనూన పసిూన నిర్ార్ గరాావిర్ూాత సుర్భి పరాగపటల పటఘటిత 
నభోమంలంబును, నమంద నిషాంద మర్ంద బిందు సంద్యహ్ కందళిత చితత  
మతత  మధుప సంకుల ఝంకార్ ముఖ్ర త సకల ద్వశ్ావలయంబును, నిర్ంతర్ 
ధ్ారాళ్ ర్సభర త పర పకి ఫలానుభవ పభిావ సమోెదవాద శుక పమిుఖ్ 
పతంగ కోలాహ్లంబునున ై, మధుమాసంబు సర్ి జన మనోహ్ర్ంబునున ై, 
నిఖిల వనపాదపంబుల నలంకర ంచె; అయావసర్ంబున నజామిళ్ళండు 
ప్రతృనిరేాశంబునం గుశ సమితుపషప ఫలార్థంబు వనంబున కర గ , తిర గ  వచుు 
సమయంబున, నొకక లతాభవనంబున. 

6-96-కంద పదాము 
బద్ాధ నురాగయిెై సెర్ 
యుదధంబున కలర్ు బుద్వధ నుర్ు కామకళా 
సరద్వధ యగు వృషల్లతోుఁ బిియ 
వృద్వధ ం దగుఁ గూడియుని విట  నొర్ుుఁ గాంచెన్.  

6-97-కంద పదాము 
భట నిన్ ర్తిశ్ాసత ర కళా 
ర్ాట నిన్ వర్ య్వనానుభవ మదవిభవో 
దాట నిన్ సుర్తేచాే సం 
ఘట నిన్ విగతాంబరోర్ుకట నిన్ విట నిన్.  

6-98-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
హాలా ఘూర ణత నేతతిో మదన తంతాిర్ంభ సంర్ంభతో 
ఖ్ేలాపాలన యోగా భూివిభవతోుఁ గీరాణ లకాజాలతో 
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హేలాల్లంగన భంగ  వేషవతితోుఁ నిచాేవతీమూర తతోుఁ 
గేళిం ద్ేలుచునునివానిుఁ గన ుఁ బుంఖీభూత రోమాంచుుఁడెై.  

6-99-కంద పదాము 
కల్లకి వర్ు మదన కదనపుుఁ 
బలుకుల కలకలము బెడుఁగు పడు మే్ఖ్ల ము 
విల ర్వళిుఁ దగ ల్ల గతిగ్నుఁ 
గలకంఠ  ర్తంబు సలుపు గమకముుఁ గనియిెన్.  

6-100-కంద పదాము 
కవకవన ై పదనూపుర్ 
ర్వర్వ లాగుబుబకొని ర్తిపతి గతులం 
జివచివన ై విట  చెవులకు 
ర్వళిన్ ర్తిసలుప ర్తుల ర్వర్వ గనియిెన్.  

6-101-చంపకమాల 

కుర్ు లళికంబుప్ెై న గయుఁ గ్ీముెడి వీడుఁగ గుబబద్యయిప్ెై 
సర్ములు చౌకళింపుఁ గటిసంగతి మే్ఖ్ల తాళ్గ ంప స 
తకర్ వర్ కంకణావళ్ళలు గర ాలుఁ గ్ నసరయాడ మీుఁదుగా 
మర్ుని వినోదముల్ సల్లప్ ెమానిని య్విన గర్ిరేఖ్తోన్.  

6-102-కంద పదాము 
మవిపు సుకుమారాంగ ని 
జవిని నుపగూహ్నాద్వ సముచిత ర్తులన్ 
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నివిటిలుద్ానిుఁ గని మద్వ 
నువిిళ్లి ర్ంగ మనెథయద్ీాపనుుఁడెై.  

6-103-తర్ళ్ము 
బహ్ుళ్ దృకపర పాక మోహ్ నిబదుధ ుఁ డౌచు మనంబులో 
సహ్జ కర్ెము వేదశ్ాసత రము సాతిత వకంబుుఁ దలంచి త 
నిిహిత చితతము పటిట  పటటుఁగ నేర్ుఁ డయిెా సద్ా మనో 
గహ్నమందు మర్ుండు పావకు క వైడిం జర యింపగాన్.  

6-104-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ ల్మలావతి గండపాళికలప్ెై హాసపసిాదంబు ప్ెై 
నాలోలాలక పంకిత పైె్ నళికప్ెై నాకర్ణ దృగూాతి ప్ెై 
హేలాపాద్వ కుచది యోర్ు కటిప్ెై నిచుల్ ప్రసాళింపుఁగా 
జాల్లం బొ ందుచు నాతెుఁ గుందుచు మనోజాతానలోప్ేతుుఁడెై.  

6-105-తేటగతీి 

మఱి కులాచార్ వర్తన మాట  చేసర 
పర్ుఁగు ప్రతరి్థములు ద్ాని పాలు చేసర 
సాధు లక్షణ గుణవృతిత ుఁ జాలు చేసర 
లోలలోచన పసుఁ జ ంద్వ లోలుుఁ డయిెా.  

6-106-కంద పదాము 
శ్ాామను సుమాసత ర ఖ్ేలన 
కామను సుగుణాభిరాముఁ గమనీయగుణ 
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సోత మ నిజభామ నొలిక 
ధ్ామమున నటించెుఁ గ ంీచుుఁ దనమున జడుుఁడెై.  

6-107-ఉతపలమాల 

బంధులుఁ ద్వటిట  సజానులుఁ బాధలుఁ బెటిట  యనాథకోటిుఁ బెం 
బంద్ెలు చుటిట  యిార్ములు పటిట  పథంబులు గ్టిట  ద్వటటయిెై 
నిందల కోర ు సాధులకు నింద్వతుుఁడెై గడియించు వితత  మా 
సుందర  కిచిు మచిుకలు స ంప్ెదుఁ గూర ు వసరంచెుఁ దతకృపన్.  

6-108-సీస పదాము 
సముచిత శీుతిచర్ుుఁ జర ుంప నొలిక;  
 సతి కుచదియచర్ుుఁ జర్ు జేయు;  
దర్క కర్కశ పాఠ తర్కంబు గాదని;  
 కల్లకితోుఁ బణియ తర్కంబు జేయు;  
సెృతి పదవాకా సంగతి గాక తతసతి;  
 పదవాకా సంగతి పర్ుఁగ జేయు;  
నాటకాలంకార్ న ైపుణం బుడిగ  త;  
 నాిటకాలంకార్ పాటిుఁ ద్వర్ుగుుఁ;  

6-108.1-తటేగతీి 

బర్ుఁగుఁ జిర్కాల మీ రీతిుఁ బాపనియతి 
ర్మణ ద్ాసీ కుట ంబ భార్ము వహించి 
యద్వ కుట ంబి నిగాుఁగుఁ బాపాతుెుఁ డగుచు 
నశుచియును దుషటవర్తనుుఁ డెై మ్మలంగ .  
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6-109-కంద పదాము 
అట  గాన పాపకర్ుెనిుఁ 
గుటిలుని సుజనార్ుత  ధూర్ుత ుఁ గూీర్ుని నే మా 
ర్టమునుఁ గ్ని యేిగ ద మం 
తట దండమువలన నితుఁడు ధనాత నొందున్.  

6-110-వచనము 
ఇట ి  పలుకుచుని యమదూతల వార ంచి, నయకోవిదు ల ైన భగవదూా త 
ల్లటినిర . 

6-111-కంద పదాము 
అవురా! ధర్ెవివేక 
పవిర్ుల పస గానుఁబడియెిుఁ బాపము పుణోా 
దావుల యదండుాల దండన 
వివర్ం బొ నర ంపుఁ బడియిె విధ్వ యిెఱుుఁగమిచేన్.  

6-112-చంపకమాల 

సములును సాధులున్ విహితశ్ాసనులునుసదయాళ్ళర్ున్ శుభో 
తతమగుణుల ైన యటిట  తల్లదండుిలు బిడాల క గు్  జేయుచ ుోఁ 
గమీమున వార్ ల విర కిుఁ గ కైొని కుయిాడుఁజాలువార్ు సం 
భమిమున మీ మనంబులుఁ ద్వర్ంబుగుఁ జర్ుయొనర ు చూడుుఁడా;  

6-113-ఆటవ లద్వ 
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ఎఱుక గలుగు నాతుఁ డేద్వ యొనర ున 
నద్వ యొనర్ుత  ర తర్ు ల ైన వార్ 
లతుఁడు సతా మిటిట దన  నేని లోకంబు 
దత్రవర్తనమునుఁ దగ ల్ల యుండు.  

6-114-ఆటవ లద్వ 
న మిెుఁ ద్ొడలమీుఁద నిద్వంిచు చెల్లకాని 
నమెుఁదగ నవాుఁడు నయము విడిచి  
ద్యిహ్బుద్వధ ుఁ జంప ద్ొడర్ునే? యిెంద్ెైనుఁ  
బీితి లేక ధర్ెదూతలార్!  

6-115-ఆటవ లద్వ 
చితతమ్మలి నిచిు చెల్లతనంబున వచిు 
నచిు కలయ మ్మచిు నముెవానిుఁ 
గర్ుణ గలుగువాుఁడు కడుసౌముాుఁ డగువాుఁడు 
చింతజేయ క ట ి  చెఱుప నేర్ుు?  

6-116-వచనము 
అద్వయునుం గాక 

6-117-ఉతపలమాల 

ఈతుఁడు కోటిసంఖ్ాలకు న కుకడు పుట ట వులందుుఁ జ ంద్వ యా 
యాతము ల ైన పాప నివహ్ంబుల ననిిటిుఁ బాఱుఁ ద్యల ుఁ బ ి
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ఖ్ాాతమతిన్ మహా మర్ణ కాలమునన్ హ్ర పుణానామ సం 
భూత సుధ్ామయాదుాత విభూతిక రాక్షర్ సంగహీ్ంబునన్.  

6-118-సీస పదాము 
బహి్ెహ్తాానేక పాపాటవుల కగ ి;  
 కీలలు హ్ర నామ కీర్తనములు;  
గుర్ుతలప కలెష కూీర్సర్పములకుుఁ;  
 గేకులు హ్ర నామ కీర్తనములు;  
తపనీయ చౌర్ా సంతమసంబునకు సూర్ా;  
 కిర్ణముల్ హ్ర నామ కీర్తనములు;  
మధుపాన కిల్లబష మదనాగ సమితికిుఁ;  
 గేసర్ుల్ హ్ర నామ కీర్తనములు;  

6-118.1-తటేగతీి 

మహిత యోగోగ ీనితాసమాధ్వ విధుల 
నలర్ు బహిాెద్వ సుర్లకు నందరాని 
భూర  నిరాిణ సామాొజా భోగభాగా 
ఖ్ేలనంబులు హ్ర నామ కీర్తనములు;  

6-119-సీస పదాము 
ముకితకాం తెైకాంత మోహ్న కృతాముల్;  
 కేల్లమ్మై హ్ర నామ కీర్తనములు;  
సతాలోకానంద సౌభాగాయుకతముల్;  
 కేల్లమ్మై హ్ర నామ కీర్తనములు;  
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మహిత నిరాిణ సామాొజాాభిషరకతముల్;  
 కేల్లమ్మై హ్ర నామ కీర్తనములు;  
బహ్ుకాల జనిత తపఃఫల సార్ముల్;  
 కేల్లమ్మై హ్ర నామ కీర్తనములు;  

6-119.1-తటేగతీి 

పుణామూలంబు లనపాయ పో షకంబు 
లభిమతార్థంబు లజాఞ న హ్ర్ణ కర్ము 
లాగమాం తోపలబాంబు లమృతసేవ 
లార్తశుభములు హ్ర నామ కీర్తనములు;  

6-120-కంద పదాము 
కామంబు పుణామార్్ 
సేథమంబు మునీంద ిసాందచిే తససర్సీ 
ధ్ామంబు విషుణ  నిర్ెల 
నామంబుుఁ దలంచువాుఁడు నాథుుఁడు గాడే?  

6-121-కంద పదాము 
డెందంబు పుతుి వలనం 
జ ంద్వన దని తలుఁప వలదు శ్రపీతి ప్ే రే 
చందమున న ైనుఁ బల్లకిన 
నందకధర్ుుఁ డందుుఁ గలుఁడు నాథుం డగుచున్.  

6-122-ఆటవ లద్వ 
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బిడాప్ేర్ు ప్ెటిట ప్రలుచుట విశ్ాీమ 
కేళి న ైన మిగులుఁ గేల్ల నయినుఁ 
బదా గదా గీత భావార్థముల న ైనుఁ 
గమలనయనుుఁ దలుఁపుఁ గలుషహ్ర్ము.  

6-123-ఉతపలమాల 

కూల్లనచోటుఁ గ్ట ట పడి కుంద్వనచోట మహాజిరాదులం 
బేలి్లనచోట సర్పముఖ్ ప్ీడల నంద్వనచోట నార్ుత ల ై 
తూల్లనచోట విషుణ  భవదూర్ునిుఁ బేర్కనిరేని మీుఁద న 
కాకలుని యాతనావితతిుఁ గానర్ు పూనర్ు దుఃఖ్భావముల్.  

6-124-సీస పదాము 
అతిపాపములకుుఁ బయితి పూర్ికముగుఁ;  
 దనుపాపముల కమితంబు గాుఁగ 
సనుెని వర్ులచే సంపోి కతమ్మై యుండు;  
 నిర్ెలం బగు పాప నిషకృతములు  
గమీర్ూపమున నుపశమనంబులగుుఁ గాని;  
 తతాపపచయములు దర్ువ లేవు;  
సర్ికర్ెంబుల సంహార్ మొనర ంచి;  
 చితతంబునకుుఁ దతతసరద్వధ  నొసుఁగు 

6-124.1-ఆటవ లద్వ 
నొనర్ నీశు సేవ, యోగ మానస సరో 
వాసు సేవ, హేమవాసు సేవ,  
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వేదవేదుా సేవ, వేద్ాంత విభు సేవ,  
పర్మపుర్ుష పాదపదె సేవ.  

6-125-కంద పదాము 
హ్ర  న ఱుగని యా బాలుుఁడు 
హ్ర భకుత లతోడుఁ గూడి హ్ర  యను వాుఁడున్ 
సర యిెై ద్యషము లడుఁచును 
గర్ువల్లతో నగ ి దృణముుఁ గాల్లున భంగ న్.  

6-126-ఉతపలమాల 

ఆర్య వీర్ావంత మగు నౌషధమ్మట ి  యదృచేుఁ గ్ని ద 
చాుర్ు గుణంబు రోగములుఁ జయానుఁ బాప్ెడు మాడికుఁ బుణా వి 
సాపర్ుని నంబుజఞదర్ునిుఁ బామర్ుుఁ డజుఞ ుఁ డవజఞుఁ బల్లకనన్ 
వార్క తత్రభావము ధుివంబుగ నాతెగుణంబుుఁ జూపద్ే?  

6-127-కంద పదాము 
ధుితి దప్రపన తఱినిుఁ బురా 
కృతమునుఁ గాక ట ి  ద్య ుఁచుుఁ గేశవుుఁడు మద్వన్ 
మితి లేని జగముుఁ ద్ాల్లున 
యతుఁ డొకకని మనములోన నడుఁగ డు వాుఁడే?  

6-128-మతేతభ వికీీడతిము 
నిర్తంబెై నిర్వదామ్మై నిఖిల చినిిరాెణమ్మై నితామ్మై 
నిర్హ్ంకార్ గుణాఢామ్మై నియమమ్మై నిరోా షమ్మైనటిట  శ్రీ 
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హ్ర  నామసెర్ ణామృతం బితుఁడు పతిాక్షంబు సేవించెుఁ ద్ా 
మర్ణాంతంబున నిటిట  సజానుని ధర్ెంబేల వార్థం బగున్.  

6-129-వచనము 
అని యిట ి  భగవదూా తలు భాగవతధర్ెంబు నిర్ణయించి, ఈ యర్థంబున మీకు 
సంశయంబు గలద్ేని మీ రాజు నడుుఁగుడు; ప ం" డని పల్లకి బాిహ్ెణుని 
నతిఘోర్ం బెైన యామాపాశబంధ నిర్ుెకుత నిం గావించి, యమభట ల వలని 
యుదుట  వాప్ర; ర్ంత నా యమదూత లా భగవదూా తల సంభాషణ 
పభిావంబునుఁ దమ మనంబుల శ్ాంతి నొంద్వ భగవతతతత వ జిజాఞ సుల ై చేయునద్వ 
లేక నిరాకృతుల ై, యమలోకంబునకుం జని, ప్రతృపతికి సర్ింబును 
న ఱింగ ంచిర ; అంత. 

6-130-కంద పదాము 
అతుఁడును బాశచుాతుుఁడెై 
గతభయుుఁడెై పకిృతినొంద్వ కడునుతసవ సం 
గతిుఁ జూచి మొొకిక మద్వలో 
నతుల్లత ముద మొదవి ప దల్ల హ్ర ద్ాసులకున్.  

6-131-ఆటవ లద్వ 
నిల్లచి కేలు మొగచి పలుక నుద్య ాగ ంచి 
చెలుఁగుచుని లోనితలుఁపు ద్ెలసర 
చకధీర్ుని కూర ె సహ్చర్ు లర గ  ర్ 
దృశుా లగుచు దే్వద్ేవు కడకు.  
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6-132-కంద పదాము 
వేదతయి సంపాదాము 
మోదంబు గుణాశయీంబు మొగ  భగవదధ  
రాెద్ేశంబగు తదాట 
వాదంబు నజామిళ్ళండు వదలక వినుచున్.  

6-133-కంద పదాము 
శ్రమీనాిరాయణ పద 
తామర్సధ్ాానసల్లల ధ్ౌత మహాఘ 
సోత ముండె ైసదాకితక ి
ధ్ామం బగుచుండెుఁ ద్ెల్లసర తత్క్షణమాతని్.  

6-134-కంద పదాము 
బర్వసమున నర కటిటన 
దుర తంబులుఁ దలుఁచి దలుఁచి తుద్వుఁ ద్ాపమునన్ 
హ్ర  నీశు నాశయీించుచుుఁ 
బర తాపము నొంద్వ పల్లక  బాిహ్ెణుుఁ డంతన్.  

6-135-సీస పదాము 
వృషల్లయం దనురాగ వృద్వధ ుఁ బిడాలుఁ గని;  
 కులము గోద్ావర ుఁ గూలుఁ ద్యిచి 
ర్చుల క కిక ప్ెన్ ర్జాుచేుఁతల సర ;  
 వార లోపలుఁ దలవంపు చేసర 
కటటుఁడిముదుక న ై కర్ెబంధంబుల;  
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 పుటటన ై నిందల పోి వ నగుచుుఁ 
దర్ుణుల రోుఁతలుఁ దవిల్ల భోగ ంచిన;  
 కడిుఁద్వ నా జనెంబు గాల్లపోయిె;  

6-135.1-ఆటవ లద్వ 
చదువు చట ట బడియిె; శ్ాసత రంబు మనియిెా;  
బుద్వధ  పుర్ువు మే్సెుఁ బుణా మడుఁగ ;  
నీతి మట ట బడియెి నిర్ెలజాఞ నంబు 
మొదల్ల కుడిగ  బో ధ మూర ుఁ బో యిె.  

6-136-కంద పదాము 
చికకని చకకని చనుిల 
మకుకవ యిలాి ల్ల విడిచి మాయలుగల యిా 
వ కకసపు మదాపానపు 
డొకకపసం దగ ల్ల దుర ిట ుఁడన ై చెడితిన్.  

6-137-ఉతపలమాల 

అకకట! ఘోర్ దుషకృత మహానలకీలలు ననుి ముటిట  ప్ే 
ర్ుకకడుఁగ ంప కిట ి  ధృతి నుండుఁగ నిచెునహ్ో ! దురాతుెనిం 
గకీుకనుఁ దలి్లదండుిల నకలెషచితుత లుఁ బెదాలన్ మఱే 
ద్వకుకను లేనివార ుఁ బలు తిికుకలుఁ బెట ట చుుఁ బాఱుఁ ద్యల్లతిన్.  

6-138-కంద పదాము 
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అకృతజుఞ ుఁడ న ై విడిచితిుఁ  
బకిృతిం గల బంధువులను బాలామున ననున్ 
వికృతిుఁ గనకుండుఁ బెంచిన 
సుకృతుల మజానకవర్ుల శ్లభనకర్ులన్.  

6-139-వచనము 
అపుపడు. 

6-140-ఆటవ లద్వ 
ప్ెకుక పాతకముల భృశద్ార్ుణం బెైన 
ద్ొడా నర్కమందుుఁ బడా నుని 
నాపదలకుుఁ బాప్ర యర కటిట  ర్క్ించి 
ర టిట  ధర్ెపుర్ుషు ల ందు వార్?  

6-141-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
చోదాంబెై కలవోల  నీ క్షణమునం జూడంగుఁ బతిాక్షమ్మై 
వేదాం బయిెాను ననుి నీడిున మహావీర్ుల్ భృశ్లదగుీ లా 
యుద్యాగంబులవార్ు పాశధర్ు ల్మ యుతాసహ్ముల్ మాని సం 
పాద్ాానేక వికార్ర్ూప కుటిలపఖి్ాాతు ల ంద్ేగ రో?  

6-142-ఉతపలమాల 

ద్ార్ుణ పాశబంధన విధ్ానములన్ నర్కార్ణవంబులోుఁ 
గూర న ననుి నేుఁడు చెడకుండ నొనర ున పుణామూర్ుత  లం 
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భోర్ుహ్నేతుి లుజావల నభోమణితేజులు లోచనోతసవుల్ 
చార్ుదయా సమంచిత విచార్ులు నలుిర్ు న ందు నేుఁగ రో?  

6-143-మతేతభ వికీీడతిము 
నను ర్క్ించిన పుణావంతులు కననాిళీకపతాిక్షు లం 
జనసంకాశులు శంఖ్చకధీర్ు లాజానూర్ుబాహ్ుల్ సరెతా 
నను లాలంబిత కర్ణవేషటన సువర్ణచాేయ ద్వవాాంబర్ుల్ 
ఘన కార్ుణా ర్సెైకపూర్ుణ లు సమగసీూపర త న ం ద్ేుఁగ రో?  

6-144-వచనము 
పాతకుండ నగు నాకు నవిిబుధ్యతతమ దర్శనంబు పురాకృతంబగు మద్ీయ 
పుణా విశ్ేషంబునం గాని ప ంద శకాంబు గాదు; తతసందర్శనం బాతెకు 
నతిసుపసినింబయి యొప్ెప; నట ి  గాకుండెనేనిుఁ గలుషవర్తనంబున 
వృషల్మభర్తన ై యుండి మృతిుఁ బొ ందుచుని నాదు జిహ్ికు 
శ్రమీనాిరాయణనామ గహీ్ణంబు సంభవింప నేర్దు; మఱియును. 

6-145-ఆటవ లద్వ 
పాతకుండ జడుుఁడ బహి్ెఘాతుకుుఁడను 
మాన లోభ మోహ్ మతసర్ుండ 
నాకు న ట ి  దొ్ర్కు? నారాయణుని ద్వవా 
నామ విమల కీర్తనంబు మద్వకి.  

6-146-సీస పదాము 
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ద్ార్ుణ మోహాంధకార్ పూర తుుఁడను;  
 హ్ర  విసెయసెర్ణార్ి మతిన ?  
పంచ మహాతీవి పాతకోప్ేతుుఁడ;  
 హ్ర  విసెయసెర్ణార్ి మతిన ?  
క్టిలా కితవ వికార్ పారీణుండ;  
 హ్ర  విసెయసెర్ణార్ి మతిన ?  
యఖిల దుఃఖ్ ైక ఘోరార్ణవ మగుిండ;  
 హ్ర  విసెయసెర్ణార్ి మతిన ?  

6-146.1-తటేగతీి 

నిందలకు న లి న లవ ైన నిర్ు్ ణుండ 
మందభాగుాండ నే నేుఁడ? మధువిద్ార  
ద్వవా గుణనామ కీర్తన తెఱుఁ గద్ేడుఁ?  
బూర్ి సుకృతంబు లే క ట ి  ప ందుఁ గలుగు?  

6-147-వచనము 
అని వితర కంచి. 

6-148-మతేతభ వికీీడతిము 
యత చితేత ంద్వయిమార్ుతుండ నగుచున్ యతిం బొ నర్ుత న్ హ్ర  
వతి సంపతితకిుఁ బుణావృతితకిుఁ జిద్ావాసో నుె ఖ్ాసకితకిన్ 
యుత నిరాిణ పద్ానుర్కితకి సుఖ్ఞద్య ాగకియీాశకితకిన్ 
ధృతి లబోధ తతమ ముకితకిన్ సకల ధ్ాతీిధుర్ా సదాకితకిన్.  
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6-149-కంద పదాము 
విడిచితి భవబంధంబుల 
నడుఁచితి మాయావిమోహ్ మ్మైన తమంబు 
నొిడిచితి నర వర్్ంబులుఁ 
గడచితి నా జనె దుఃఖ్ కరాెర్ణవమున్.  

6-150-కంద పదాము 
యోషరదూిపంబున నను 
నేషణ ముఖ్గహ్ిర్మున న గ మింొగ  కడున్ 
ద్ేిషమున గోతి నేసరన 
ద్యషద యగు నాతె మాయుఁ ద్ొలుఁగం గంటిన్.  

6-151-వచనము 
అని యిట ి  వ ైషణవజాఞ నద్ీపం బాతెసేిహ్ంబునం ద్య ుఁచిన నా బాిహ్ెణుండు. 

6-152-మతేతభ వికీీడతిము 
భగవదధర్ెపరాయ ణోతతముల సంభాషెైక మంతంిబులన్ 
మిగులన్ జాఞ నము పుటట మోహ్ భవ సమిెశ్ాీతె బంధంబులన్ 
తెగ ఖ్ండించి సబంధు మితి సుత పతీి మోహ్ విశ్ాీంతుుఁడెై 
జగతీనాథు ర్మే్శు కృషుణ ని దయిెైశిర్ాంబులం గోర్ుచున్.  

6-153-కంద పదాము 
హ్ర భకుత లతో మాటలు 
ధర్ న నిుఁడుుఁ జ డని పుణాధనముల మూటల్ 
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వర్ ముకితకాంత తేటలు 
నర షడిర్్ంబు చ్ర్ని యర్ుదగు కోటల్.  

6-154-సీస పదాము 
అనుచు నా బాిహ్ెణుం డతి తతతవవేద్వయిెై;  
 భవబంధముల న లిుఁ బాఱుఁ ద్యల్ల 
మొనసర గంగాద్ాిర్మున కేగ  యచుటుఁ;  
 బబిిబన ద్ేవతాభవనమందు 
నాసీనుుఁడెై యోగ మాశయీించి చెలంగు;  
 ద్ేహేంద్వయిాదుల తెర్ువువలన 
దనుుఁ బాపుకొని పర్తతతవంబుతోుఁ గూర ు;  
 మానుగా నాతెసమాధ్వచేత 

6-154.1-ఆటవ లద్వ 
గుణగణంబుుఁ బాసర కొమ ర్ప్రపన భగవ 
దనుభవాతెయందు నాతెుఁ గల్లప్ర 
ర్మణుఁ దనుి మొదల ర్క్ించినటిట  యా 
పుర్ుషవర్ులుఁ గాంచి ప సుఁగ మొొక క.  

6-155-వచనము 
అటిజామిళ్ళండు యోగమార్్ంబున ద్ేహ్ంబు విడిచి పుణా శరీర్ుండెై 
యగభీాగంబునం బాిగుపలబుధ ల ైన మహాపుర్ుష కింకర్ులం గాంచి, సమంచిత 
రోమాంచిత చలచేటాప్రంజర త సేిదబిందుసంద్యహ్ మిష నిషాంద 
మహానందవలి్మకామతలి్లకాంకుర్ సంకుల పర శ్లభిత తనుండును, హ్రి్ నికరి్మాణ 
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మానసో ద్య ాగ యోగపభిావోతాసహ్ విసెయ మందసరెత కందళిత 
ముఖ్ార్విందుండును, నిఖిల జగజేాగీయమానాఖ్ండ శుభపది శుభాకార్ 
సందర్శన సమాసాద్వత కుతూహ్ల మానసుండును న ై, పణిామంబు 
లాచర ంచుచు భాగీర్థీ తీర్ంబునుఁ గళేబర్ంబు విడిచి, తత్క్షణంబ హ్ర పార్శవవర్ుత  
ల ైన ద్ాసవర్ుల సిర్ూపంబుుఁ ద్ాల్లు, యా విషుణ సేవకులతోడం గూడి ద్వవా 
మణిగణఖ్చితంబెై సువర్ణమయంబెైన యసమాన విమానం బెకిక, నిఖిలానంద 
భోగభాగాానుభ వాకుంఠ తం బెైన వ ైకుంఠనగర్ంబునకు శ్రీమనాిరాయణ 
పద్ార్వింద సేవాచర్ణ పర మాణ సరథతికిం జనియిెను; ఇట ి  విపాి విత 
సర్ిధర్ుెండెైన ద్ాసీపతి, గర ిత కర్ెంబులచేతుఁ బతితుండును, హ్తపభిుండును 
న ై నర్కంబునం గూలుచుండి భగవనాిమ గహీ్ణంబున సద్య ాముకుత ం డయిెా; 
కావున. 

6-156-కంద పదాము 
కర్ెంబు ల లిుఁ బాయను 
మర్ెము ద్ెల్లయంగ లేదు మధుర పు ప్ేరే 
ప్ేర ెని నొడువుటకంటెను 
దుర్ెదమునుఁ జితత  మ్మనిి తోివలుఁ జనిన్.  

6-157-ఉతపలమాల 

పాండవవంశపావన! నృపాలక! యిా యితిహాస మ్మవిుఁడే 
నొండొక భకిత లేక విను నోర్ుపమ్మయిం బఠ యించు నాతుఁ డు 
దాండత ముకితకామినికిుఁ ద్ానకమ్మై దనుజార లోకమం 
దుండు మహావిభూతి యమదూతల చూడికకగోచరాకృతిన్.  
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6-158-తేటగతీి 

అర్యుఁ బుతోిపచార త మ్మైన విషుణ  
నామ మవసానకాలంబు ననుభవించి 
శ్ార ్గ నిలయంబుుఁ జేర  నజామిళ్ళండు 
నిట ి  సదాకితుఁ దలుఁచిన నేమిజ పప?  

6-159-కంద పదాము 
కోర నవార్ల క లిను 
జేర్ువ క ైవలాపదము శ్రవీర్ుని మద్వం 
గోర్నివార్ల క లిను 
దూర్ము మోక్ాప్రత  యెినిి తోివలన ైనన్.  

6-160-వచనము 
అనినం బరీక్ినిరేందుిం డిటినియిె "మునీంద్ాి! యాజాఞ భషిుట ం డెై 
యమధర్ెరాజు శ్రవీిషుణ  నిరేాశకులచే విహ్తుల ైన భట లచేత వర ణంపం బడిన 
నారాయణుని నామపభిావం బాకర ణంచి, వార్ల కేమనియిె? మఱియు, న నిుఁడేని 
యమదండంబు విఫలం బైె పోయిన తెఱంగు గలద్ేని వినవలయు; నీ 
సంద్ేహ్ంబుుఁ బాప మహాతాె! నీవు దకకుఁ దకికన వార్లు సమర్ుధ లు గార్ని 
తలంచుచునివాుఁడ; చితతంబును బసిాద్ాయతతంబుగా భవద్ీయ వచన 
సుధ్ాధ్ార్లం బసిాద్వంపవలయు;" అనిన శుకుం డిటినియిె. 

6-161-కంద పదాము 
శ్రకీృషణభట లచేత ని 
రాకృతుల ై యామాభట లు యమునకు నాతె 
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సీికృత విపకిథా కమీ 
మీ కిీయ ము న ాల్లప్ర ర్ద్వయు న ఱింగ ంతుుఁ దగన్.  

6-162-తేటగతీి 

చేర  తెైరవిధామున మించు జీవతతికిుఁ 
గర్ెఫలములుఁ ద్ెల్లప్ెడు కార్ణంబు 
లగుచు శిక్ించువార్ ల్మ యవనిమీుఁద 
ద్ేవ! యిెందఱు గలర్యా! తెల్లయవలయు.  

6-163-కంద పదాము 
దక్ిణద్వశ్ాధ్వనాయక!  
శిక్ష దగం జేయువార్ు క్ితిుఁ బెకకండే ి
నీ క్షయమును నక్షయమును 
సాక్ాతుత గ న ందు ర ండు సంపని మగున్?  

6-164-తేటగతీి 

దటటమ్మైనటిట కర్ెబంధముల న లి 
నాజఞ బెటెటడువార్ు పె్క ైకన చోట 
నకట! శ్ాసత ృతి ముపచార్ మయిెాుఁ గాద్ె?  
శూర్ుల ై నటిట  మండలేశులకుుఁ బో ల .  

6-165-ఉతపలమాల 

కావున నీవ యొకకుఁడవ కర్తవు మూుఁడు జగంబులందు సం 
భావిత భూతకోటిుఁ బర పాకవశంబున శిక్షజేయుఁగా 
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నీ వర్ శ్ాసనం బఖిలనిర్ణయమ్మై తనరార్ుచుండ నేుఁ 
డమవలుఁ గమీెఱింప మఱి యెివిుఁడు శకుత ుఁడు? ధర్ెపాలనా!  

6-166-కంద పదాము 
చండ కర్ తనయ! యొర్ులకు 
దండధర్తింబు గలద్ె? తగ జగమున ను 
దాండధర్వృతిత  నొతితల్ల 
దండంితువు నినుి దండధర్ుుఁడని ప గడన్.  

6-167-సీస పదాము 
ఇటిట నీ దండంబ యిా మూుఁడుజగములుఁ;  
 ద్ెగువమ్మై నేుఁడు వర తలుి చుండ 
మనుజలోకంబున మహితాదుా తాకార్;  
 సరదుధ ల మిగులుఁ బసిరదుధ  ల ైన 
వార్ు నలుిర్ు వేగ వచిు నిరేాశంబు;  
 భంగ ంచి మమెంత చెంగుఁద్యల్ల 
నీ శ్ాసనంబున నే మీడిు కొనువచుు;  
 కూీర్చితుత నిుఁ బుచిుకొని యదల్లు 

6-167.1-తటేగతీి 

పాశబంధంబు ల్మసునుఁ బటిట తెంిచి 
బల్లమి మిగులంగ మముెను బాఱుఁద్యల్ల 
యిచేుఁ జనినార్ు వార్ు ద్ా మ్మచటివార్ 
లాదర్ముెన మాకు నేుఁ డానతిముె.  
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6-168-వచనము 
అని" ర్ని మఱియు శుకుం డిటినియిె "నట ి  దూతలు పర తాప సమే్తుల ై 
పల్లకిన, దండధర్ుుఁడు పుండరీకాక్షుని చర్ణకమలంబులు దన మానసంబున 
సనిిహితంబుగుఁ జేసరకొని, వందంనం బాచర ంచి, పర్మ భకితపర్ుండెై వార్ల 
కిటినియిె. 

6-169-సీస పదాము 
కలుఁడు మదనుాండు ఘనుుఁ డొకకుఁ డతుఁ డెందు;  
 వ ల్లకిుఁ గానుఁగరాక విశిమ్మలిుఁ 
నతిల్మనమ్మై మహాదుాత సమగసీూపర త;  
 నుండును గోకుఁ నూలునిభంగ  
ద్ామ్మనుఁ బశువులు దగ ల్ల యుండెడు మాడిక;  
 నామసంకీర్తన సేథమగతుల 
విహ్ర ంచు న విుఁడు విలసరత మతూపజ;  
 ల విని పదముల నివిటిలుి ుఁ 

6-169.1-ఆటవ లద్వ 
గనుట మనుట చనుట గలు్  న విని ల్మల 
లందు లోక మ్మవనియందుుఁ బొ ందు 
న నిుఁబడుచుుఁ బుడమి న విని నామముల్ 
కర్ెబంధనముల ప్ేర ె నడుఁచు.  

6-170-తర్ళ్ము 
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వినుుఁడు నేను మహేందుిుఁ డపపతి వీతిహ్ో తుిుఁడు రాక్షసుం 
డనిలుుఁ డర్ుకుఁడు చందుిుఁడుం గమలాసనుండు మర్ుద్ణం 
బును మహేశుుఁడు ర్ుదవిర్్ము భూర  సంయమి సరదుధ లున్ 
మొనసర కనొ్ నజాల ర విని మూర త విశీుతకీర తమ్మై.  

6-171-కంద పదాము 
సతేత వతర్ గుణపాశ వ 
శతత వంబునుఁ బొ ంద వీర్ు జలజాక్షు సద్ెై 
కతత వంబు గాన నోపర్ు 
సతత వపాిధ్ానుా ల్లతర్ జనముల తర్మే్?  

6-172-చంపకమాల 

అభవు నమే్యు నవాయు ననంతు ననార్తుుఁ బూని మే్నిలో 
నుభయము న ై వ లుంగు పుర్ుషో్ తతముుఁ గానర్ు చితతకర్ె వా 
గ ిభవ గర షుఠ ల ై వ దకి వీఱిుఁడి పాిణులు; సర్ివసుత వుల్ 
శుభగతిుఁ జూడనేర ు తనుుఁ జూడుఁగనేర్ని కంటిపో ల్లకన్.  

6-173-చంపకమాల 

పర్ముని భకతలోక పర పాలన శ్రలుని దుషటలోక సం 
హ్ర్ుని పతంగపుంగవ విహార్ుని కూర మిదూత లామనో 
హ్ర్ులు సురేందవింద్వతులు నా హ్ర ర్ూప గుణసిభావుల ై 
తిర్ుగుచునుందు ర లిడలుఁ ద్వకుకలుఁ దే్జము ప్రకకటిలిుఁగన్.  

6-174-ఉతపలమాల 
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ల కకకు న కుకవ ై కసట లేని మహాదుాత తేజ మ్మల ి డం 
బికకటిలం జర ంతు ర్తి భీమబలాఢుాలు విషుణ దూత లా 
చకకని ధర్ెశ్ాంతు లతిసాహ్సవంతులు దే్వపూజితుల్ 
గ కీకిఱియన్ జగంబునను గేశవసేవక ర్క్షణార్థమ్మై.  

6-175-కంద పదాము 
నా వలనను మీ వలనను 
ద్ేవాసుర్ గణము వలనుఁ ద్వజిగంబులలో 
నే వగలుఁ బొ ందుఁకుండుఁగుఁ 
గావం గలవార్ు పుడమిుఁ గల వ ైషణవులన్.  

6-176-కంద పదాము 
భగవత్రణిహిత ధర్ెం 
బగపడ ద్ెవాిర  మతికి ననిమిష గర్ుడయ  
ర్గ సరదధ  సాధా నర్ సుర్ 
ఖ్గ తాపస యక్ష ద్వవిజ ఖ్చర్ుల క ైనన్.  

6-177-కంద పదాము 
ఎనిుఁడుుఁ ద్ెల్లయుఁగ నేర్ర్ు 
పనిగపతిశ్ాయి తతతవభావము మే్నం 
గనుిల వేలుపను డాపలుఁ 
జనిమర న వేలుప ముదుక చదువుల వేలుపన్.  

6-178-సీస పదాము 
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వర్ మహాదుాత మ్మైన వ ైషణవజాఞ నంబుుఁ;  
 ద్వర్ముగా న విర్ు ద్ెల్లయుఁగలర్ు?  
ద్ేవాద్వద్ేవుండు తిిపుర్సంహ్ర్ుుఁ డొండెుఁ;  
 గమలసంభవుుఁ డొండెుఁ గార తకేయ 
కప్రల నార్దు లగండె గంగాతెజుం డొండె;  
 మను వొండె బల్ల యొండె జనకుుఁ డొండెుఁ  
బహిిాదుుఁ డొండె నేరాపట గా శుకుుఁ డొండె;  
 భాసుర్తర్మతివాాసుుఁ డొండెుఁ 

6-178.1-తటేగతీి 

గాక యనుాల తర్మ్మ? యిా లోకమందు 
నీ సుబో ధంబు సద్యబధ మీ పద్ార్థ 
మీ సద్ానంద చినెయ మీ యగమా 
మీ విశుదధంబు గుహ్ాంబు నీ శుభంబు.  

6-179-కంద పదాము 
ఈ పనిిదాఱు దకకుఁగ 
నోపర్ు తకొకర్ులు దె్ల్లయ నుపనిష దుచిత 
శ్రపీతినామ మహాదుాత 
ద్ీప్రత భాగవత ధర్ె ద్వవాకమీమున్.  

6-180-తేటగతీి 

ఏద్వ జప్రయింప నమృతమ్మై యెిసుఁగుచుండు 
నేద్వ సదధర్ెపథ మని యెిఱుుఁగ దగ న 
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దద్వయిె సదాకిత యోగంబు నావహించు 
మూర తమంతంబు ద్ా హ్ర కీర్తనంబు.  

6-181-తేటగతీి 

కంటిర ేమీర్ు సుతులార్! కమలనేతుి 
భవా మగు నామకీర్తన ఫలము నేుఁడు 
దవిల్ల మృతుావు పాశబంధములవలన 
జాణతనమున నూడె నజామిళ్ళండు.  

6-182-ఉతపలమాల 

ఏటికి జాల్లుఁ బొ ంద? నర్ులే కియీుఁ గృషుణ ని కీర్తనంబు పా 
పాటవులన్ దహింపుఁ గల ద్ౌటకు సంద్వయ మే్ల? యిపుప డమ 
తూుఁటర  ద్యషకార  ప్ెనుద్యషర యజామిళ్ళుఁ డంతమొందుచుం 
బాటిగ విషుణ నామ సుతుుఁ బలుకచుుఁ గేవలముకిత కేగుఁడే?  

6-183-కంద పదాము 
ఇంతయును దథా మని మద్వ 
నింతయుుఁ ద్ెల్లయంగలేర్ు హమనాతుెలు దు 
రాా ంతతర్ ఘటిత మాయా 
కాీంతాతాంతపకిాశ గ్ర్వ జడుల ై.  

6-184-కంద పదాము 
ఇంతయును దథా మని మద్వ 
నింతయుుఁ ద్ెల్లయంగలేర్ు హమనాతుెలు దు 
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రాా ంతతర్ ఘటిత మాయా 
కాీంతాతాంతపకిాశ గ్ర్వ జడుల ై.  

6-185-ఉతపలమాల 

ఎవిర్ు సరదధ  సాధా ఖ్చరేశ లసతపర గీత గాధలం 
ద్ెవిర్ు ముకితభోగతల హేమ మనోహ్ర్ చందశి్ాలలం 
ద్ెవిర్ు శంఖ్చక ీగుర్ుహేతి గద్ా ర్ుచిరోగీపాణు లా 
మవిపు ర్ూపవంతు లసమానులు పో  ధర్లోని వ ైషణవుల్.  

6-186-సీస పదాము 
శీుతాంత విశ్ాీంత మతానుకీమణీయ;  
 భగవత్రసంగతుల్ భాగవతులు;  
సనకాద్వ ముని యోగ జన సద్ానంద్ెైక;  
 పర్మ భాగోాదయుల్ భాగవతులు;  
కృషణపదధ్ాాన కేవలామృతపాన;  
 పర ణామ యుతులు శ్రభీాగవతులు;  
బహ్ుపాత కానీక పర భవ పకిియీా;  
 పర్ుష్ో గ ీమూర్ుత లు భాగవతులు;  

6-186.1-తటేగతీి 

భావ తతాత వర్థవేదులు భాగవతులు;  
బహి్ెవా ద్ానువాదులు భాగవతులు;  
సరర్ులు దనర్ంగ న నిుఁడుుఁ జేట లేని 
పదవి నొపాపర్ువార్ు పో  భాగవతులు.  
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6-187-కంద పదాము 
అద్వగాన విషుణ భకుత లుఁ 
గద్వయుఁగుఁ జనవలదు మీర్ు కర వర్దు లస 
తపదపదె వినతి విముఖ్ులుఁ 
దుద్వ నంటుఁగుఁ గటిట  తెండు ధూర్ుత లు వార్ల్.  

6-188-సీస పదాము 
ఎకసక కమున క ైన నింద్వరార్మణునిుఁ;  
 బలుకంగలేని దురాాషరతులను 
గలలోన న ైన శ్రకీాంతుని సతాపద;  
 కమలముల్ చూడని కర్ెర్తుల 
నవుిచు న ైనుఁ గృషణపశింసకుుఁ జ విుఁ;  
 ద్ార్పనేర్ని దుషకథా పవిణుల 
యాతోితసవంబుల న ైన నీశుని గుడి;  
 తోివుఁ ద్ొికకుఁగలేని దుషపదులను 

6-188.1-ఆటవ లద్వ 
బర్మ భాగవతుల పాదధూళి సమసత  
తీర్థసార్ మనుచుుఁ ద్ెల్లయలేని 
వార  వార వార  వార ుఁ జేర నవార ుఁ 
ద్ొలుతుఁ గటిట  తెండు దూతలార్!  

6-189-ఆటవ లద్వ 
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ఎలి పాపములకు నిల ైి న యింటిలో 
బదధతృషుణ  లగుచు బుద్వధ దలుఁగ  
పర్మహ్ంసకులము గుఱిదప్రప వర తంచు 
ధూర్తజనులుఁ ద్ెండు దూతలార్!  

6-190-ఆటవ లద్వ 
అర్యుఁ దనదు జిహ్ి హ్ర ప్ేర్ు నుడువదు 
చితత  మతని పాదచింతుఁ జనదు;  
తలుఁపుఁ దమకు ముకిత తంగేటి జునొికో 
సకల విషుణ  భకుత లకును బో ల ?  

6-191-ఆటవ లద్వ 
పదెనయను మీుఁద్వ భకిత యోగం బెలి 
ముకిత యోగ మనుచు మొద ల ఱుంగు 
వార  వార వార  వార ుఁ జేర నవార   
తోివుఁ బో వ వలదు దూతలార్!  

6-192-వచనము 
అని పల్లక " నని చెప్రప మఱియు శుకుం డిటినియిె "శ్రకీృషణనామ కీర్తనంబు 
జగనెంగళ్ం బనియును, జగనోెహ్నం బనియును, జగజేాగీయమానం 
బనియును, నిఖిలపాప్ెైక నిషకృతి యనియును, నిఖిల దుఃఖ్ నివార్ణం 
బనియును, నిఖిలద్ార దయి నిర్ూెలనం బనియును, నిఖిల మాయా 
గుణవిచేేదకం బనియును, నుద్ాా మంబు లగు హ్ర  వీర్ాంబుల నాకర ణంచు 
వార్ల చితతంబు లతి నిర్ెలంబులగు భంగ ం దకికన వితాచర్ణంబులం 
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గావనియును, శ్రకీృషణ  పదపదెంబులు హ్ృతపదెంబుల నిలుపు వార్ లనా 
పాపకర్ెంబు లగు నవిద్ాా వాసనంబులం బొ ర్య నేర్ర్నియును, 
నిజసాిమియైెిన యమధర్ె రాజుచేతుఁ గీర తంపంబడిన భగవనెహ్తతవంబు 
నాకర ణంచి, విసరెతుల ై కాలకింకర్ులు నాుఁటనుండియు వ ైషణవజనంబులం 
ద్ేఱిచూడ వ ఱతుర్ు; నరేంద్ాి! పర్మగుహ్ాంబగు నీ యితిహాసంబును 
బూర్ికాలంబున సకల విజాఞ నగోచర్ుండెైన కుంభసంభవుండు సకలదుఃఖ్ 
విలయంబును సకలపుణా నిలయంబును న ైన మలయంబునుఁ 
బురాణపుర్ుషుండెైన పుర్ుష్ో తతము నారాధనంబు చేయుచుండి 
నాక ఱింగ ంచెను;" అని చెప్రపన విని విసెయానంద హ్ృదయుండెై 
పరీక్ిజానపాలుం డిటినియిె. 

6-7- చందుి ని ఆమంతిణంబు 

6-193-కంద పదాము 
 సాియంభువ మనువేళ్ల 
నోయయా! సురాసు రాండ జఞర్గ నర్ వ 
రా్ యత సర్్ము ద్ెల్లప్రతి 
పాయక యద్వ విసతర ంచి పలుకం గదవే.  

6-194-కంద పదాము 
ఉతతర్ కొడు కిటిడిగ న 
నుతతర్మును నముెనీందుిుఁ డుతతమచేతో 
వృతిత  ముదమంద్వ పల్లక ను 
దతతఱపా ట డిగ  వినుుఁడు తాపసవర్ుాల్!  
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6-195-సీస పదాము 
పూని పచిేతసుపుతుిలు పదుగుర్ు;  
 పాిచీనబర ిష పాిఖ్ా గలుగు 
వార్ు మహాంబో ధ్వ వలన వ లిడి వచిు;  
 తగ వృక్ష వృతమ్మైన ధర్ణిుఁ జూచి 
మే్ద్వనీజములప్ెై మికికల్ల కోప్రంచి;  
 మద్వలోన ద్ీప్రతమనుా లగుచు 
వకతుంబులను మహావాయు సంయుతమ్మైన;  
 యనలంబుుఁ గల్లపంచి యవనిజములుఁ 

6-195.1-తటేగతీి 

బెలుి వడుఁ గాలపుఁ దొ్డుఁగ నుఁ దలిడిలి్ల 
వార  కోపంబు వార ంచువాుఁడ పో ల ుఁ 
బల్లక ుఁ జందుర్ుుఁ డయ  మహాభాగులార్!  
ద్ీనమగు వృక్షముల మీుఁదుఁ ద్ెగుట దగున ?  

6-196-తేటగతీి 

మొదల వర ధషుణ  లగు మిముె సదయ హ్ృదయు 
లగు పజిాపతు లనుచు సరాితుెుఁ డనియిె;  
నటిట  మీర్ు పజిాసృషరట క నై వార్ 
ల్మ వనసపతి తతుల దహింపుఁ దగున ?  

6-197-సీస పదాము 
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ఆద్వకాలంబున నా పజిాపతి పతి;  
 యిెైన లోకేశిర్ుం డచుాతుండు 
పదెనేతుిుఁడు వనసపతుల నోషధ్వ ముఖ్ా; 
 జాతంబు నిషము నూరా్ంబుుఁ గోర  
కల్లపంచె; నందు ముఖ్ాంబెైన యనింబు;  
 నచర్ంబు ల ై నటిట యపద మ్మలిుఁ 
బాదచార్ులకును బాల ిటిట  యిర్ుగాళ్ళు;  
 చేతులు గల్లగ న జీవతతికి 

6-197.1-తటేగతీి 

పాణులగగ  లేని యా చతుష్ాపతుత  ల లి 
ననిముగుఁ బూని గావించె నద్వయుుఁగాక 
నా మహాభాగుుఁ డచుాతుుఁ డాదర్మున 
మీకు ననఘాఖ్ా విఖ్ాాతి జఞకపఱిచ.ె  

6-198-కంద పదాము 
నిజముగ ద్ేవాధ్ీశిర్ుుఁ 
డజుుఁడు పజిాసర్్మునకు ననఘుల మిముెన్ 
సృజియించ ెనిటిటవార కిుఁ 
గుజదహ్నము చేయ న ట ి  గోర క ప డమ్మన్?  

6-199-చంపకమాల 

సతత మహ్తతవ సతతవ గుణ సతుపర్ుషసెృతిుఁ బొ ందర్యా! మీ 
ప్రతర్ులునుం బితామహ్ులుుఁ బెదాలు న నిుఁడుుఁ బొ ందనటిట  దు 
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షకృతమతమ్మైన కోపమునుఁ గ ల్లబషభావము మానర్యా! సం 
భృత కర్ుణావలోకమున భీత తర్ుపకిర్ంబు జూచుచున్.  

6-200-ఉతపలమాల 

తపపక యర్ాకావళికిుఁ దలి్లయుుఁ దండియిు నేతపింకితకిన్ 
ఱెపపలు నాతికిం బతియు ఱేుఁడు పజిావళి క లి నర ధ కిం 
ప పప గృహ్సుథ  మూఢులకు నుతతము ల ని సమసతబాంధవుల్ 
ముపుపనుఁ గావలేని కడుమూర్ుఖ లు గార్ు నిజాల చుటటముల్.  

6-201-సీస పదాము 
అఖిల భూతముల ద్ేహాంతసథమగునాతె;  
 యిాశుుఁ డచుాతుుఁడని యెిఱుుఁగవలయు;  
న ఱిుఁగ  సర్ిం బెైన యింద్వరార్మణు లోుఁ;  
 జూపులుఁ దనివిగాుఁ జూడవలయు;  
జూచిన చిదూిప శుద్ాధ తుె లగు మిముె;  
 న లసరన వేడకతోనిచుమ్మచుు;  
మ్మచిున సరాితుె మీ ర ఱింగ నచోటుఁ;  
 గోపగుణంబులుఁ బాపవలయు;  

6-201.1-ఆటవ లద్వ 
బాప్ర దగధశ్ేష పాదపజాలంబు 
ద్వయా మ్మసుఁగ బతిుకనియావలయు;  
ననఘులార్! మీర్ లసెద్ీయపాిర్థ 
నంబు పర్ుఁగుఁ జేకొనంగవలయు.  
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6-202-కంద పదాము 
ఇద్ ెవృక్ష సముదావ యగు 
మద్వరేక్షణ నాపసర్సరుఁ గుమార క నితుత న్ 
వదలక పతిిుఁగుఁ జేకొని 
ముద మందుుఁడు పాదపముల మోసమువాయన్.  

6-203-వచనము 
అని యిటాి మంతణింబు జేసర, మార ష యను కనాకను వార్ల కిచిు చందుిండు 
చనియిె; అపుపడు. 

6-204-కంద పదాము 
వార్లు పరాాయంబున 
నీరేజముఖిన్ వర ంచి న ఱి ర్మియింపన్ 
ధ్ీర్ుుఁడు పాిచేతసుుఁడెై 
వార్క దక్షుండు పుటెట వనజజ సముుఁడెై.  

6-205-కంద పదాము 
ఎవిని సంతానంబులు 
నివిటిల న్ వసుధ న లి న ఱి నా దక్షుం 
డెవిలన జగము లనిిటుఁ  
బవిి జలము నిల్లప్రనట ి  పజిుఁ బుటిటంచెన్.  

6-206-ఉతపలమాల 
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వార్ని వేడకతో దుహితృ వతసలదక్షుుఁడు దక్షుుఁడాతెచేుఁ 
గోర  సృజించెుఁ గ్నిిటి నకుంఠ త వీర్ాముచేతుఁ గ్నిిటిన్ 
బో ర్న ఖ్ేచర్ంబులను భూచర్ముఖ్ా వనేచర్ంబులన్ 
నీర్చర్వజింబు ర్జనీచర్జాల ద్వవాచర్ంబులన్.  

6-207-కంద పదాము 
నర్ సుర్ గర్ు డయర్గ కి 
నిర్ ద్ానవ యక్ష పక్ి నగ వృక్షములం 
దర్మిడి సృషరట యొనర ును 
ద్వర్ముగ దక్షపజిాపతి వితతకీర తన్.  

6-208-కంద పదాము 
బహ్ువిధముల బహ్ుముఖ్ముల 
బహ్ుర్ూపముల ైన పజిల బహ్ులోకములన్ 
బహ్ుళ్ముగుఁ జేసర మద్వలో 
బహ్ుమానము నొందుఁ డయిెా బఖి్ాాతముగన్.  

6-209-తేటగతీి 

ఆ పజిాసర్్ బృంహితం బయిన జగము 
దక్షుుఁ డమక్ించి మద్వలోనుఁ ద్ాప మొంద్వ 
మఱియు జననంబు నొంద్వంచు మతము రోసర 
పర్మపుర్ుషుని నాశయీింపంగుఁ దలుఁచె.  

6-210-వచనము 
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ఇట ి  దక్షపజిాపతి పజిాసర్్ంబు చాలక చింతించి మంతనంబున లక్మెకాంతుని 
సంతుషటసాింతుంజేయువాుఁడెై. 

6-211-కంద పదాము 
మోదం బెై పర దూషరత 
ఖ్ేదం బెై శ్ాబరీదధ కిల్లకించిత దృ 
గేాదం బెై బహ్ుసౌఖ్ాా 
పాదం బెై యొపుప వింధాపాదంబునకున్.  

6-212-వచనము 
అర గ , యం దఘమరి్ణం బను తీర్థంబు సర్ిదుర తహ్ర్ం బయి యొపుపద్ాని 
ననుసవనంబు సేవించి, యతి ఘోర్ం బయిన తపంబు చేయుచు హ్ర ం 
బసినుిం జేసర, హ్ంసగుహ్ాం బను సతవరాజంబున నిటిని సుత తియించ.ె 

6-8- హ్ంసగుహ్ా సతవరాజము 

6-213-తేటగతీి 

పర్మునికి వందన మొనర్ుత ుఁ బర ఢవించి 
మునివితథానుభూతికి మొొకికకొందు;  
మ్మఱయు గుణములుఁ ద్ేలు నిమితతమాత ి
బంధువ ై నటిట  వానికిుఁ బణితు ల్లడుదు.  

6-214-ఆటవ లద్వ 
తవిల్ల గుణుల చేతుఁ దతతవబుదుధ లచేత 
నిగ డి కానరాని న లవువాని 
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మొదలుఁ ద్ాన కల్లగ  ముకిత మానావధ్వ 
ర్ూపమ్మైనవాని పాిపుుఁ గందు.  

6-215-ఆటవ లద్వ 
ఎలి తనువులందు నిర్వొంద్వ తనతోడుఁ 
బొ ందు చేసరనటిట ప ందుకాని 
ప ందు ప ందలేుఁడు పుర్ుషుండు గుణము నా 
గుణినిుఁ బో లు నటిట గుణి భజింతు.  

6-216-ఉతపలమాల 

పూని మనంబునుం దనువు భూతములున్ మఱి యింద్వయింబులుం 
బాిణములున్ వివేక గతిుఁ బాయక యనాముుఁ దముె న మ్మెయిం 
గానుఁగనేర్ వా గుణనికాయములం బర కించునటిట  స 
రాినుగతున్ సమసతహితు నాద్వమపూర్ుషు నాశయీించెదన్.  

6-217-వచనము 
మఱియు; ననేకవిధ నామ ర్ూప నిర్ూపాంబగు మనంబునకు దృషటసెృతుల 
నాశంబువలనుఁ గల్లగ డు నుపరామం బగు సమాధ్వ యందుుఁ గేవల 
జాఞ నసిర్ూపంబునుఁ ద్యచు నిర్ెల పతిీతిసాథ నంబెైన హ్ంససిర్ూప్రకి 
నమసకర ంతు; ద్ార్ువందు నతి గూఢంబెైన వీతిహ్ో తుిని బుద్వధచేతం బకిాశంబు 
నొంద్వంచు భంగ , బుద్వధమంతులు హ్ృదంతర్ంబున సనిివేశుం డయిన 
పర్మపుర్ుషుని నాతెశకితతయింబులచేతం ద్ేజర లిుఁ జేయుదుర్ు; అటిట  
ద్ేవుండు, సకల మాయావిచేేదకం బయిన నిరాిణ సుఖ్ానుభవంబునం గూడి 
యుచేర ంపం గ్లుఁద్వగాని శకితగల విశిర్ూపుండు నాకుం బసినుిండగుంగాక; 



1222 పో తన తలెుగు భాగవతము – షషఠ  సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

వాగుాద్ీధంద్వయి మానసంబులచేతం జ పపను, నిటిట  దని నిర్ూప్రంపను, నలవిగాక 
యిెవిని గుణర్ూపంబులు వర తంచు, న విండు నిర్ు్ ణుండు, సర్ింబు 
న వినివలన నుతపనింబగు, న వినివలన సరథతిం బొ ందు, న విని వలన 
లయంబగు, నటిట  పరాపర్ంబులకుం బర్మంబెై, యననాంబెై, పాిక్ేసరదధంబెై, 
సర్ివాాపకంబెై, యాద్వకార్ణంబెై యుని తతతవంబు నాశయీింతు; ఎవిని 
పభిావంబు మాటలాడెడు వార్లకు, వాదంబు చేయువార్లకు వివాద 
సంవాదసథలంబు లగుచు నపపటపపటికి మోహ్ంబు నొంద్వంచుచుండు, నటిట  
యనంతగుణంబులు గల మహాతుెనకుం బణిామంబు చేయుదు; అసరథ  నాసరథ  
యను వసుత దియ నిషఠ లం గల్లగ , యొకకటన యుండి విర్ుదధ ధర్ెంబులుగుఁ 
గనంబడు నుపాసనా శ్ాసత ర సాంఖ్ాశ్ాసత రంబులకు సమంబెై, వీక్ింపుఁదగ న 
పర్మంబు నాకు ననుకూలంబగు గాక, ఎవిుఁడు జగదనుగహీ్ంబుకొఱకు జనె 
కర్ెంబులచేత నామర్ూపంబు ల ఱుంగంబడ కుండియు, నామర్ూపంబులు 
గల్లగ  తేజర లుి , నటిట  యనంతుడయిన భగవంతుండు పసినుిండగుం గాక; 
ఎవిండు జనులకుుఁ బురాకృత జాఞ న పదంబుల చేత నంతర్్తుండెై, మే్ద్వనిం 
గలుగు గంధ్ాద్వ గుణంబుల నాశయీించిన వాయువు భంగ  మ్మలంగుచుండు నా 
పర్మే్శిర్ుండు మద్ీయ మనోర్థంబు సఫలంబు జేయు గాక" యనుచు భకిత 
పర్వశుండయి యుకిత విశ్ేషంబున సుత తియించుచుని దక్షునికి భకతవతసలుం 
డెైన శ్రవీతసలాంఛనుండు పాిదురాావంబు నొంద్ె; అపుపడు. 

6-218-సీస పదాము 
భరాెచలేంది పపిాతదియంబునుఁ;  
 గల్లగ న నీలంపు గను లనంగ 
మొనసర తార్గుక్షాని యిర్ుమోపు ప్ెై నిడినటిట ;  
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 పదముల కాంతులు పర ఢవిలిుఁ 
జండ ద్వఙ్ెండల శుండాల కర్ముల;  
 క ైవడి న నిమిద్వ కర్ము లమర్ుఁ 
జక ీకోదండాసర శంఖ్ నందక పాశ;  
 చర్ె గద్ాదుల సర్విుఁ బూని 

6-218.1-ఆటవ లద్వ 
నలిమే్ను మ్మఱయ నగుమొగం బలర్ంగుఁ 
జలి చూపు విబుధ సమితిుఁ బోి వ 
బసరుఁడికాసెుఁ బూని బహ్ు భూషణ కిరీట 
కుండలముల కాంతి మ్మండు కొనుఁగ.  

6-219-సీస పదాము 
కుండల మణిద్ీప్రత  గండసథలంబులుఁ;  
 బూరేణందురాగంబుుఁ బొ ందుపఱుప 
ద్వవాకిరీట పది్ీపుత లంబర్ ర్మా;  
 సతికి గ్సుంభవసత రంబు గాుఁగ 
వక్షసథలంబుప్ెై వనమాల్లకాశ్రీలు;  
 శ్రవీతస క్సుత భ శ్రలీ నొఱయ 
నీలాద్వుిఁ బెనుఁగ్ని నిల్లచిన విదుాలి;  
 తల భాతిుఁ గనకాంగదంబు మ్మఱయ 

6-219.1-ఆటవ లద్వ 
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నఖిలలోక మోహ్నాకార్ యుకుత ుఁడెై 
నార్ద్ాద్వ మునులు జేర  కొలువుఁ 
గద్వసర మునులు ప గడ గంధర్ి కినిర్ 
సరదధ  గాన ర్వము చెవుల నలర్.  

6-220-కంద పదాము 
సరేి శుుఁడు సరాితుెుఁడు 
సర్ిగతుం డచుాతుండు సర్ిమయుండెై 
సర్ింబుుఁ జేర  కొలువుఁగ 
సర్ిగుుఁడెై దక్షునకుుఁ బసినుిం డయిెాన్.  

6-221-వచనము 
ఇట ి  పసినుిండయిన సరేిశిర్ుని సర్ింకషంబును మహాశుర్ాధుర్ాంబును 
నయి తేజర లుి  ద్వవార్ూపంబుుఁ గాంచి, భయంబును హ్రి్ంబును విసెయంబును 
జితతంబున ముప్రపర గ్ని చ్పుప దప్రపంపం ద్ెపపఱి, కపపర్పాట నం బుడమిప్ెైుఁ 
జాగ లంబడి, దండ పణిామంబు లాచర ంచి, కర్కమలంబులు మొగ డిు 
సెలయిేఱుల తొట ట నుఁ గ్ట ట పడి, యిటటట ట ుఁ బట ట చాలక నిటటప డిచి, 
మునీిర్ుదనిి నిలచిన ప్ెనీిర్ునుం బో ల , సరాిగంబులుం దొ్ంగ ల్లంపుఁ, 
జితతంబు నాతాెయతతంబుజేసర, ప్రకకటిలి్లన సంతోషంబుచేత భగవంతుం 
బలుకను, నతాంత మంగళ్ సంద్యహాపాదకంబు ల ైన తనాిమంబు లుగ్డింపను, 
నతి నిర్ెలంబుల ైన తద్ీయకర్ెంబులు దడవను, విబుధ హ్రి్కర్ంబుల ైన 
తతౌపర్ుషంబులు ప గడను, నాతీెయ మనోర్థంబు వాకుీవిను నోపక 
పజిాకాముండెై యూర్కుని పజిాపతిం జూచి, సర్ిజీవ దయాపర్ుండును, 
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సర్ిసతతవ హ్ృదంతర్సుథ ండును, సర్ి జుఞ ండునుం, గావున నతని భావంబు 
ద్ెల్లసర, జగనాిథుం డార్తపో షణంబుల ైన భాషణంబుల నిటినియిె. 

6-222-కంద పదాము 
మ్మచిుతిుఁ బాిచేతస! తప 
మిచుట ఫలసరద్వధ  యయిెా నిటితిభకితన్ 
హ చుగు మదిర్విభవము 
నచుుపడం బొ ంద న విుఁ డర్ుి ుఁడు? జగతిన్.  

6-223-ఆటవ లద్వ 
తపము చాలు నింకుఁ దగ భూతతతికి వి 
భూతు లగనర్ుుఁ గాక ప ందుపడుఁగ;  
నిద్వయ సుముె మాకు నిచులోుఁ గల కోర క 
ప సుఁగ నీదువలనుఁ బొ ందుపడియిె.  

6-224-వచనము 
వినుము, బహి్ెయు, భర్ు్ ండును, బజిాపతులును, మనువులును, 
నిందుిలును, నిఖిల భూతంబులకు భూతిహేతువులయిన మదూాతి 
విభవంబులు; మఱియు, నాకు యమ నియమాద్వ సహిత సంధ్ాావందనాద్వ 
ర్ూపంబగు తపంబు హ్ృదయంబు; సాంగ జపవద్ాధ యనర్ూపం బగు విదా 
శరీర్ంబు; ధ్ాానాద్వ విషయంపు వాాపార్ంబుగా నుండు భావనాద్వ శబావాచాంబగు 
కియీ యాకృతి; కతీు జాతంబు లంగంబులు; ధర్ెం బాతె; ద్ేవతలు 
పాిణంబులు; నిగమంబు మతసవర్ూపంబు; జగదుతపతితకి నాద్వ యందు నే 
నొకకండన తేజర లుి చుంటి; బహిర్ంతర్ంబుల వేఱొ కకటి లేక సుషుపత  వావసథ 
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యందు సర్ింబు ల్మనం బగుటం జేసర సంజాఞ మాతుిండును, నవాకుత ండునుగా 
నుండు జీవుని భంగ  నొకకుఁడన యుండుదు; ననంతుండ న ై 
యనంతగుణంబులు గల మాయా గుణంబువలన గుణ విగహీ్ం బగు 
బహిాెండంబును, నయోనిజుండు సియంభువు నగు బిహ్ెయును 
నుదయించిర ; మద్ీయ వీరోాపబృంహితుండయి మహా  ద్ేవుం డగు నా బహి్ె 
యసమర్ుథ ండునుంబో ల  నకృతార్థమెనామాన మనసుకండయి, సృజింప 
నుదామించు తఱి తపం బాచర ంపు మని నాచేత బో ధ్వతుండెై, ఘోర్ంబెైన తపం 
బాచర ంచి తొలుత సృషరటకర్తృతింబు వహించిన మిముె సృజియించె; నంతుఁ 
బంచజన పజిాపతి తనూజయగు యసరకిి యను ప్ేర ట వినుతినొంద్వ యుని 
యికకనాకను నీ కిచిుతి; ద్ీనిం బతిిుఁగాుఁ గ ైకొని మిథునవావాయ ధర్ెంబు 
గలవాుఁడవ ై మిథునవావాయధర్ెంబు గల యిా నాతి యందుుఁ బజిాసర్్ంబు నతి 
విపులంబుగ గావింపం గలవాుఁడవు. మఱియు నీకుుఁ బిదప నీ కమీంబున నిఖిల 
పజిలును మనాెయా మోహితుల ై మిథునవావాయధర్ెంబునుఁ బజిావృద్వధ  
నొంద్వంచి మద్ారాధనపర్ుల ై యుండ గలవా" ర్ని పల్లక,ి విశిభావనుండెైన హ్ర , 
సిపో ిపలబాా ర్థంబునుం బో ల  నంతరాధ నంబు నొంద్ె; నపుపడు దక్షుండు 
విషుణ మాయోపబృంహితుం డెై పాంచజని యగు నసకిి యందు హ్ర్ాశిసంజఞల 
వినుతిుఁ జ ంద్వయుని యయుతసంఖ్ాాపర గణితు ల ైన పుతుిలం గాంచె; 
అపుపడా ధర్ెశ్రలు ర ైన ద్ాక్ాయణులు ప్రతృనిరేాశంబునం బజిాసర్్ంబు కొఱకుుఁ 
దపంబుచేయువార ై పశిుమ ద్వశకుం జని, యచుట సరంధు సముద ి
సంగమంబున సమసత  దే్వ ముని సరదధగణ సేవితంబెై, దర్శనమాతంిబున 
నిర్ూధ తకలెషులను నిర్ెలచితుత లనుం జేయుచుని నారాయణ సర్ససనం 
బర్గు తీర్థరాజంబున నవగాహ్నంబు చేసర, నిర్ెలాంతర్ంగుల ై 
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పర్మహ్ంసధర్ెంబు నందు నుతపనిమతు ల ై పిజాసర్్ంబు కొఱకుుఁ దండిి 
యనుమతంబున నుగతీపంబు చేయుచుండ, వార కడకు నార్దుండు వచిు, 
యిటినియిె. 

6-225-సీస పదాము 
మీ ర్తిమూఢులు మీదుఁటి గతి గాన;  
 ర నింగుఁ బసరబిడా లనిలార్!  
పుడమిుఁ ద్ా నింతని కడుఁ బర కింపర్ు;  
 పజిలుఁ బుటిటంప నే పతిిభ గలదు?  
అటెైి న నొకక మహాతుెుఁడు పుర్ుషుండు;  
 బహ్ుర్ూపములు గల భామ యొకతె 
పుంశుల్ల గర్తంబు బుర్ణింప నుభయ పి;  
 వాహ్ంబు గల నద్వ వఱలుఁ గదల 

6-225.1-ఆటవ లద్వ 
నంచ యొకటి యిర్ువద్ెైద్వంటి మహిమలుఁ 
గల్లగ యుండు తెర్ువు గానరాక 
వజనిిబిడ మగుచు వర్ుసుఁ దనంతన 
తిర్ుగుుఁ గాషఠ బిలము ద్ేటపడుఁగ.  

6-226-కంద పదాము 
వినుుఁ డందుల ననుర్ూపము 
నను ప ందుఁగ న ఱుుఁగ కాతె నాతె గుర్ూకితం 
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గ్నసాగ ంచెద మను మి 
మెన నేమియు లేదు మూఢు లని తెల్లసర తగన్.  

6-227-వచనము 
అని నార్దుండు బో ధ్వంచిన హ్ర్ాశుిలు సహ్జబుద్వధచేత నార్ద వాకాంబులుఁ 
దమలోన నిటిని వితర కంచిర . 

6-228-తేటగతీి 

స ర ద్వ క్ేతజిుఞ ుఁడన నతిసూక్షె బుద్వధ 
నర్య నజాఞ నబంధనం బగుచు ల్లంగ 
ద్ేహ్మన న ద్వా  గల దద్వ ద్ెల్లయకునిుఁ 
గలద్ె? మోక్షంబు దుషకృర్ె గతులచేత.  

6-229-తేటగతీి 

కలుఁడు జగద్ేక సనుిత కార్ణుండు  
సాిమి భగవంతుుఁ డభవుండు సాిశయీుండు 
పర్ముుఁ డాతనిుఁ జూడక బహి్ె క ైనుఁ 
గలుగునే? ముకితపదము దుషకర్ెగతుల.  

6-230-ఆటవ లద్వ 
పుర్ుషుుఁ డెట ట లేనిుఁ బూని బిలసిర్్ 
గతుుఁడుుఁ బో ల  వర్తకంబు మాను 
నటిట  బహి్ె మ్మఱుుఁగు నయాకు సిరోాగ 
కర్ెగతుల నేమి గానుఁబడును?  
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6-231-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
తనిిష్ాఠ గతి లేనివానికి నసతకర్ెపచిార్ంబుచే 
మునేి మయిెాడి నాతెబుద్వధ  గుణ సమోెహ్ంబునం ద్య ుఁచుచున్ 
వన ి ల్ ప్ెట ట క వింతబాగుల తఱిన్ వర తంచు ద్ౌర్ు్ ణా సం 
పనిసీత రయును బో ల  న లిగతులం బఖి్ాాతమ్మై యుండగన్.  

6-232-సీస పదాము 
అనువొంద సృషరటన వాయముగుఁ జేయుచుుఁ;  
 బచిుర్ పవిాహ్ సంపతిత మ్మైన 
న ఱయుఁ గూలం బను నిర్్మ సాథ నంబు;  
 నందు వేగముగల కంీదు మాయ 
గద్వల్ల యహ్ంకార్ గతివశంబునుఁ జాల;  
 వివశుుఁడెై బో ధకు విపర  యిెైన 
వానికి నీరీతి వలవంత కర్ె ప;ి  
 చార్ంబులను మీుఁదుఁ జకకన ైన 

6-232.1-ఆటవ లద్వ 
జనె మర్ణ ముఖ్ా జాడాంబుతోుఁ బాసర 
నిఖిల సౌఖ్ా పదవి న ఱసర కమ ొ
మార్్మ్మైనయటిట మహ్నీయ ధ్ామంబు 
జితత  మార్ న ట ి  చేర్ుఁ గలడు?  

6-233-తేటగతీి 
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ద్ాని సంసర్్ గుణములు దప్రప నడచు 
కుచిుతపు భార్ాుఁ జేకొని కుమతిబో ల  
ద్వవిర  సుఖ్దుఃఖ్ములుఁ గూడి తిర గ  జీవ  
ర్ూప మ్మఱుుఁగని వార కిుఁ బాిపు గలద్?ె  

6-234-మతతకోకిలము 
పంచవింశతి తతతవరాశి కపార్దర్పణ మయుాుఁ ద్ాుఁ 
గ్ంచమ్మై పుర్ుషుండు తతతవముుఁగోర  పటటుఁగ నేర్ కే 
మంచుుఁ గ ంచుుఁ దలంచువాుఁడు కదధి కర్ెము జేయుఁగా 
మంచిలోకము వానికేటికి మానుగా సమకూర డిన్?  

6-235-కంద పదాము 
బంధ్ాను మోక్షణకమీ 
సంధ్ా న ైశిర్ాధుర్ా శ్ాసత ర సమగ ీ
గంీథంబు మాను చిదూి 
పాంధునకును గర్ెగతుల నగునే శుభముల్.  

6-236-మతతకోకిలము 
చూడ నీ జగమంతయున్ వ సుఁ జుటిట  పట ట క ల్మల నే 
జఞడులేక ర్యంబునం గుడి సుట ట పటిట  సితంతమిుం 
గూడ ియుండిన కాలచకమీుుఁ గోర  చూడని వార  కే 
జాడుఁగలు్ ను గర్ె సంగతిుఁ జార్ుమోక్షపదం బిలన్.  

6-237-ఆటవ లద్వ 
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జనె హేతు వ ైన జనకునిరేాశంబు 
తనకుుఁ జేయరాని దనుచుుఁ ద్ెల్లసర 
గుణమయపవిృతిత  ఘోరాధి నిశ్ాశవస 
నిర్తుుఁ డగుచుుఁ జేయ నేర్ుఁ డతుఁడు.  

6-238-వచనము 
అని తమలో వితర కంచి యా కుమార్ు లపుపడు. 

6-239-సీస పదాము 
వినవయా! భూపాల! మునివరేణుాని మాట;  
 లనువొందుఁ దలపో సర వినయ మలర్ 
వలగ్ని యతనికి వందనంబు లగనర ు;  
 తిర గ  యిెనిుఁడు రాని తెర్ువు పటిట 
చయాన నేగ ర  సహ్జ సతతవబహి్ె;  
 మయమ్మైన పంకజనయను పాద 
పదె మర్ందంబు పానంబు జేయుచు;  
 మతితలి్ల నిల్లచిన మానసాళి 

6-239.1-ఆటవ లద్వ 
బర ణమింప విషుణ ుఁ బాడుచుుఁ దతీకర త 
సర్ణి మొోయు మహ్తి సంఘటించి  
నార్దుండు గుణవిశ్ార్దుం డెంద్ేనిుఁ 
జనియిెుఁ దనుి జగము సనుితింప.  
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6-240-కంద పదాము 
అపుపడు దక్షుుఁడు దనయులు 
దప్రప మహాపథము గనుటుఁ దగ నార్దుుఁడే 
చెప్రపనుఁ గప్రపన శ్లకము 
ముప్రపర గ్ని చితతవృతిత  మూర ం బో వన్.  

6-241-చంపకమాల 

అడలుచు నుని వచిు కమలాసనుుఁ డూఱడిలంగుఁ బల క మున్ 
పడసరన ల్మలుఁ బుతుిల నపార్ గుణాఢుాలుఁ గాంచుమని నా 
పడుఁతుక యందుుఁ బలుిర్ను బనుిగుఁ ద్ా శబళాశి సంజఞలం 
బెడుఁగగు వార ుఁ బుణాముల చేర ునవార  సహ్స ిసంఖ్ుాలన్.  

6-242-కంద పదాము 
పుటిటంచిన జనకుని మద్వుఁ 
బుటిటన తలుఁ ప్ెఱిగ  వార్ు పూనికుఁ బజిలం 
బుటిటంచు వతిముుఁ గ ైకొనిుఁ 
గటిటగుఁ దప మాచర ంపుఁగాుఁ జనిర  వ సన్.  

6-243-వచనము 
ఇట ి  శబళాశుిలు పజిాసర్్ంబు కొఱకుుఁ దండిి పంపునం దపంబు జేయువార ై 
యిే తీర్థంబు తీర్థరాజం బైె సకలతీర్థఫలంబు నాలోకన మాతంిబునన 
నుగహీించుచు సకలపాపంబుల నిగహీించు, నే తీర్థ పభిావంబున నగజీనుెలు 
ఫలసరద్వధం బొ ందుదు, ర్టిట  నారాయణసర్ ససను పుణాతీర్థంబునకుం జని, త 
దుపసపర్శమాతంిబున నిర్ూధ త మలాశయుల ై. 
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6-244-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బహిేె ంద్ాిదులు నందనేర్ని పర్బహి్ెంబుుఁ జింతించుచున్ 
బహిాెనందముుఁ బొ ంద్వ జిహిికలప్ెై బహి్ెణామంతింబులన్ 
బహిాెలోకనవాంఛతో నిలుపుచున్ బహి్ెం బితండంచు మున్ 
బహి్ెజాఞ న గుర్ున్ హ్ర ం దపమునం బాటించి ర్బాబలకుల్.  

6-245-సీస పదాము 
ఏకపాద్ాంగుషఠ  మిలమీుఁద సవర ంచి;  
 నిశుల కాయుల ై నికిక నిల్లచి 
కర్ములు గీల్లంచి సర్వి మీుఁద్వకి న తిత ;  
 గుఱుతుగాుఁ బెనుబయల్ గుటిటపటిట 
నిడివిగాుఁ గూీర్మ్మై నిగ డిన చూడుకలుఁ;  
 గుఁడు ద్ీవభిానునిుఁ బొ డిచిపటిట 
వడిుఁ గ్ంతకాలంబు వాయువు భక్ించి;  
 యంతనుండియు నిరాహార్ు లగుచు 

6-245.1-ఆటవ లద్వ 
సకలలోకములకు సంహార్కర్మును 
బేర ు ద్ేవతలకు భీతికర్ము 
గాుఁగ ఘోర్తపముుఁ గావింపుఁ ద్ొడుఁగ ర  
మహిత చితుత  లకుకమార్వర్ులు.  
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6-9- శబళాశుిలుఁబో ధ్వంచుట 

6-246-వచనము 
ఇటితి భయంకర్ంబెైన తపంబు చేయుచు, న డతెగక భగవనెంతంిబులు 
నుడువుచుుఁ బజిాసర్్ కాముల ై యుని య చిునిబాలుర్ కడకు నార్దుండు 
చనుద్ెంచి, పూర్ివిధంబునం బలుకుచు నిటినియిె; భాితృవతసలుల ై యుని 
మీర్లు వేద్ాంతసార్ం బొ లుకు చుని నా వచనంబు లాదర ంచి, తోుఁబుట ట వులు 
చనిన మార్్ంబునుఁ జనుండు; ఎవిరేనిం దమ యగజీులు చనిన మార్్ంబునం 
ద్ామునుం దపపక వర తంతు రేని నటిటవార ని విశ్ేషధర్ెం బెఱింగ న వార్ండుి; 
సతతంబును బుణాబంధువు ల ైన ద్ేవతలం గూడి సుఖ్ంబుండుం" డని బల్లక, 
నార్దుండు చనియిె; వార్లును సర్ికర్ెంబుల యందు నిరోెహితుల ై 
పర్మపదంబునకు నాసపంబు ల ైన ద్ేవర ి వాకాంబుల నాశయీించి. 

6-247-ఉతపలమాల 

అపుపడు లజాతోడ శబళాశుిలు పూర్ిజు లేగ నటిట  యా 
చ్పుపన న నిుఁడుం ద్వర గ  చూడని తోివ విశ్ేష పదధతిం 
దపపక పోయిర్యా! గుణధ్ాములు; నేుఁడును మళ్ురేమి నేుఁ 
జ ప్ెపదుఁ గాక రాక కడ చేర న రాతుిలుఁ బో ల్ల భూవరా!  

6-248-కంద పదాము 
దక్షున కా కాలంబున 
లక్ితమ్మై యుండెుఁ బెకుక లాగుల నుతాప 
తక్ోభంబులు వానికి 
ర్ూక్షవాధ నొంద్వ యా పుర్ుష నాశంబున్.  
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6-249-కంద పదాము 
నార్దకృత మని యెిఱిుఁగ  మ 
హారోషముతోడ నేగ  యాతనిుఁ గని దుః 
ఖ్ార్ూఢ చితుత ుఁడె ైమద్వ 
నూఱడిలం ద్ెర్ువు లేక యుగుీం డగుచున్.  

6-250-ఆటవ లద్వ 
మోము జేవుఱింప ముడిపడ బొ మద్యయి 
చూపు వ ంట మంట సుడిగ్నంగుఁ 
బెదవు లడర్ుఁ బండుి  ప్ెటప్ెటుఁ గ్ఱుకుచు 
దక్షుుఁ డాగహీించి తపసరుఁ బల్లక .  

6-251-చంపకమాల 

న ఱయుఁగ సాధుర్ూపమున నీ వతిబాలుర్ కాతెజాళికిం 
గఱుకున భిక్షుమార్్ మగు కందువ చెప్రపతి వేల? ధూర్తవ ై 
మఱుుఁగక యుండవచుున ? కుమార్ుల నీ దుర తంబు ప ంద; ని 
నొిఱుఁలగుఁ ద్యితు నాదు సమద్యగ ీమహాగహీ్ శ్ాపవహ్ుిలన్.  

6-252-వచనము 
అద్వ యిెటింటేని, ద్ేవర ి ప్రతృ ఋణంబులు దీ్ర్పక కర్ెవిచార్ంబు చేయని బాలుర్ 
మనంబులకు న ైహికేచులయందు న ైరాశాంబు గలుగంజేసర నివృతితమార్్ం 
బుపద్ేశించి, వార్లకు నుభయలోకముల యందుుఁ జ ందుఁ గల శ్ేయీోహాని 
నొనర ుతి; విటిట  పాతకంబున భాగవతోతతములలో లజాా హమనుండవ ై యశ్లహానిం 
బొ ంద్వ చర ంపుదు గాక; నిర్పరాధుల ై వ ైర్ంబులేని నా పుతుిల పటి ద్యిహ్కృతాం 
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బొ నర ున నీవు దపపుఁ దకికన భాగవతోతతములు సకల భూతానుగహీ్ 
పర్వశులు; అతి కుతూహ్లంబున నీచేత సేిహ్పాశ నికృంతనంబెైన 
మితభిేదంబె కాని తదుపశమనంబు గాకుండెడు; ఇంతనుండియుుఁ బుర్ుషుండు 
విషయ తీక్షణతింబు లనుభవింపక కాని తెల్లయకుండెడు; జాఞ నంబు తనంతటన  
కాని యొర్ులచే బో ధ్వంపుఁబడి తెల్లయరాకుండెడి; నిర్ంతర్ంబును 
లోకసంచార యిెైన నీకు నే లోకంబునను నునికిపట ట  లేకుండుం గాక" యని 
నిరా్యుండెై శ్ాపం బిచెు; నంత నార్దుండు తత్క్ోధవాకాంబుల కలుగక "యటి 
కాని" మెని సమెతించి చనియిె; నిటిట  శ్ాంతభావం బెవినివలనం గలుగు, 
నతండు సరాితీతుండయిన సరేిశిర్ుం డనంబడు; మఱియు దక్షుండు దన 
మనోర్థంబు విఫలంబగుటం జేసర యతి దుఃఖిత మనసుకడెై ప గలుచునిుఁ, 
బితామహ్ుండు చనుద్ెంచి, మఱియుుఁ బజిాసరో్ పాయం బుపద్ేశించిన నా 
పజిాపతి ప్రియభామయిెైన యసరకిి యందుుఁ బితుివతసల ల ైన పుతిికల 
నఱువదుండంి బుటిటంచి; వార లో ధర్ుెనకుం బదువుర్ను, కశాపునకుం 
బదమువుిర్ను, జందుినకు నిఱువద్ేడుిర్ను, భూతునకు నాంగ ర్సునకుుఁ 
గృశ్ాశుినకు నిదాఱేసరచ్పుపన నార్ుిర్ను, తార్గుక్షాండను నామాంతర్ంబుుఁ 
ద్ాల్లున కశాపునకు మర్లుఁ గడమ నలువుర్ను నీ కమీంబున నిచెు వార  
నామంబు లాకర ణంపుము. 

6-253-ఆటవ లద్వ 
ఎటిట పుణావతులగ? యిా చేడియలు చెపప 
సవతు లేనియటిట సవతులయుాుఁ 
గడుప పడసర ర టిట కడుపునుఁ బుటిటరో 
కడిుఁద్వ తిిజగ మ్మలిుఁ గడుపు గాుఁగ.  
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6-254-వచనము 
వార్ ల వి ర్నిన భానువు, లంబయుుఁ, గకుపుప, జామియు, విశియు, 
సాధాయు, మర్ుతితియు, వసువు, ముహ్ూర్తయు, సంకలపయు, ననం 
బదుగుర్ు ధర్ుెనకుుఁ బతుిల ై కొడుకులం బడసరర ; వార్ ల వి ర్ంటేని 
భానువునకు వేదఋషభుండు పుటెట ; నతనికి నింద ిసేనుం డుదయించె; లంబకు 
విద్యాతుండు గల్లగ ; నతనికి సతనయితుివు లనువార్ు పుటిటర ; కకుబేావిక ి
సంకుట ండు పుటెట ; సంకుట నకుం గీటకుండు పుటెట ; కీటకునకు దురా్ భిమానిను 
లయిన ద్ేవతలు జనిెంచిర ; జామిద్ేవికి దుర్్ భూముల కధ్వష్ాఠ న ద్ేవతలు 
జనియించిర ; వార కి సిర్ు్ ండును, నంద్వయు జనిెంచిర ; విశి యను ద్ానికి 
విశ్ేిద్ేవగణంబు జనియించె; వార్ లపుతుికులనం బర్ుఁగ ర ; సాధా యనుద్ానికి 
సాధాగణంబులు పుటెట ; వానికి నర్థసరద్వధ  యను వాుఁడు పుటెట ; మర్ుతితి 
యనుద్ానికి మర్ుతింతుుఁడు, జయంతుం డను వార్ లుదయించి; ర్ందు 
జయంతుండు వాసుద్ేవాంశజుం డెైన యుప్ేందుిం డనంబడి వినుతి నొంద్ె; 
ముహ్ూర్త యనుద్ానికి సకల భూతంబులకు నాయాకాలంబులం గల్లగ డు 
నాయా ఫలాఫలం బుల నిచుు మౌహ్ర తకు లనియిెడు ద్ేవగణంబులు పుటిటర ; 
సంకలప యనుద్ానికి సంకలుపం డుదయించె; నా సంకలుపనకుుఁ గాముండు 
జనియించె; వసు వనుద్ానికి ద్యిణుండును, బాిణుండును, ధుివుండును, 
నర్ుకండును, నగ ియు, ద్యషుండును, వసుత వును, విభావసువును నన 
న నమండుి వసువు లుదయంబు నొంద్వ; ర్ందు ద్యిణునకు నభిమతి యను భార్ా 
యందు హ్రి్ శ్లక భయాదులు పుటిటర ; పాిణునకు భార్ా యైెిన యూరా్సితి 
యందు సహ్ుుఁడును, నాయువును, బురోజవుండును ననువార్లు గల్లగ ర ; 
ధుివునకు భార్ా యగు ధర్ణి యందు వివిధంబులగు పుర్ంబులు పుటెట ; 
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నర్ుకనకు భార్ా యగు వాసన యందుుఁ దరాి దు లుదయించి; ర్గ ికి భార్ాయిెైన 
వసుధ్ార్ యందు దవిిణకాదులు పుటిటర ; మఱియుుఁ గృతితకలకు సకందుండు 
గల్లగ ; నా సకందునకు విశ్ాఖ్ాదు లుదయించిర ; ద్యషునకు శర్ిర  యను భార్ా 
యందు హ్ర కళ్ యగు శింశుమార్ుం డుదయించె వసుత వునకు నాంగ ర్స 
యందు విశికర్ె యను శిలాపచార్ుాం డుదయంబంద్;ె నా విశికర్ెకు నాకృతి 
యను సతియందుుఁ జాక్షుషుం డను మనువు జనియించె; నా మనువు వలన 
విశుిలు సాధుా లనువార్లు పుటిటర ; విభావసునకు నుష యను భార్ా యందు 
వుాషరటయు, రోచియు, నాతపుండును జనించి; ర్ందు నాతపునికిుఁ బంచయాముం 
డను ద్వవసాభిమాన ద్ేవత జనియించె; శంకరాంశజుం డయిన భూతునకు 
సర్ూప యను భార్ా యందుుఁ గోటి సంఖ్ాల ైన ర్ుదిగణంబు లుదయించిర ; 
మఱియు ర ైవతుండు, నజుండు, భవుండు, భీముండు, వాముండు, నుగుీండు, 
వృష్ాకప్రయు నజ ైకపాతుత , నహి ర్ుబధుియండు, బహ్ుర్ూపుండు, మహాంతుండు 
ననువార్లును, ర్ుదపిార షదులును నతిభయంకర్ు లయిన ప్ేితులును 
వినాయకులును బుటిట ; ర్ంగ ర్సుం డను పజిాపతికి సిధ యను భార్ాయందుుఁ 
బితుిగణంబులు పుటిటర ; సతి యను భార్ాకు నధిర్ వేద్ాభిమాన ద్ేవతలు 
పుటటర ; కృశ్ాశుినకు నర ు యను భార్ాయందు ధూమొకేశుం డను పుతుిం 
డుదయించె; వదేశిర్ునకు ధ్వషణ యను భార్ా యందు ద్ేవలుుఁడును, 
వయనుండును, మనువునుం బుటిటర ; తార్గుక్షానకు వినత కదుివ పతంగ  
యామిని యన నలువుర్ు భార్ా లందుుఁ బతంగ కిుఁ బక్షులు పుటెట ; యామినికి 
శలభంబులు పుటెట; వినతకు సాక్ాతకర ంచిన యజాఞ ధ్వపతికి వాహ్నం బయిన 
గర్ుడుండును, సూర్ుానకు సార్ధ్వ యిెైన యనూర్ుండును జనియించిర ; 
కదుివకుుఁ బెకుక తెఱంగు లగు భుజంగమంబులు పుటెట; చందుినకుుఁ గృతితకాద్వ 
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నక్షతంిబులు భార్ాలయినను వార్ల యందుుఁ జందుిండు రోహిణి యందు 
మాతమిు మోహితుం డగుటంజేసర దక్షశ్ాపంబున క్షయరోగగసీుత ండెై సంతానంబు 
పడయనేర్ుఁ డయిెా; నంత దక్ష పసిాదంబున క్షయప్ీడితంబు లగు షో్ డశకళ్ల 
మర్లం బొ ంద్ె; మఱియును. 

6-255-సీస పదాము 
కామితపదిుుఁ డెైన కశాపు క్గ ుఁట;  
 ముచుట ద్ీర్ుత  రే ముదారాండుి;  
యఖిల లోకములకు నవిల ై జగ మ్మలిుఁ;  
 బూజింప నుందు రే పువుిుఁబో ండుి ;  
బల్లయు ర ై పుతుిలు పౌతుిలు తిిజగంబు;  
 లేలంగుఁ జూతు రే యిందుముఖ్ులు;  
ముంగ్ంగు పసరడి యిెై మూలు్  పుణాంబుల;  
 విఱివీుఁగుదు ర టిట వింతరాండుి;  

6-255.1-తటేగతీి 

వార  కలగంప కడుపుల నేర్ుపఱప 
నర ద్వ బిడాలుఁ బడసరన బిర్ుదు సతుల 
నామములు ననియంబులు నీ మనంబు 
పూనుఁ జ పుపదు వినవయా! మానవేంద!ి  

6-256-తర్ళ్ము 
అద్వతియున్ ద్వతి గాషఠయున్ దను వయార షటయుుఁ ద్ామయొు 
నిదనుఁ గోీధవశ్ాఖ్ాయున్ సుర్సాఖ్ాయున్ సుర్భిన్ మునిన్  
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మొదలుగాుఁ ద్వమియునిిళాఖ్ా సుముఖ్ా యా సర్మాద్వగా  
ముద్వత ల నిుఁగుఁ గని సంతతి ముజాగంబుల భూవరా!  

6-257-సీస పదాము 
చాలంగుఁ ద్వమికిని జలచర్ంబులు పుటెట;  
 శ్ాిపదంబులు పుటెట సర్మ యందు;  
సుర్భికి మహిష్ాద్వ సుర్భులు జనియించెుఁ;  
 ద్ామకొు శే్ాన గృధములు గల్లగ ;  
మునికి నపసర్సల మూుఁకలు జనియించె;  
 నిళ్ గన  భూర్ుహ్ములను; గోీధ 
వశ కుదావిల ి  దురాిర్ సర్పంబులు;  
 సర  యాతుధ్ానులు సుర్స కర్య 

6-257.1-తటేగతీి 

నుపపతిలి్లర ; గంధర్ుి లగకక మొగ  న 
ర షటకు సుతు; లానువునకుుఁ ద్వదిశ ర పులు 
పద్వయున నమండుి న ై నటిట విద్వతబలులు 
వార  నామానియంబులుఁ గోర  వినుము.  

6-258-వచనము 
ద్విమూర్ుధ ండును, శంబర్ుండును, నర షుట ండును, హ్యగీవీుండును, 
విభావసుండును, నయోముఖ్ుండును, శంకుశిర్ుండును, సిరాానుండును, 
గప్రలుండును, నర్ుణియుుఁ, బులోముండును, వృషపర్ుిండును, 
నేకచకుీండును, ననుతాపకుండును, ధూమకొేశుండును, విర్ూపాక్షుండును, 
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దురా్యుండును, విపచిితితయు ననువార్లు వీర్లలోన సిరాానునకు సుభద ి
యను కనాక పుటెట; ద్ాని నముచి వివాహ్ం బయిెా; వృషపర్ుినకు శర ెషఠ  
యను కూుఁతుర్ు పుటెట ; ద్ాని నహ్ుష పుతుిండెైన యయాతి ప్ెండిియయిెా; 
వ ైశ్ాినర్ునకు నుపద్ానవి, హ్యశిర్స, పులోమ, కాలక యను నలువుర్ు 
పుతిిక లుదయించి; ర్ందు నుపద్ానవి హిర్ణాాక్షునకుం బతిి యయిెా; 
హ్యశిర్సను గతీువు వివాహ్ంబయెిా; పులోమ కాలకలను నిర్ువుర్ను 
గశాపపజిాపతి చతుర్ుెఖ్ుని వాకాంబునుఁ గ ైకొనియిె; నా యిర్ువుర్కును 
సమర్కోవిదు లయిన ద్ానవులు పౌలోమ కాలకేయు లనం బుటిటర ; మఱియు 
నా యిర్ువుర్కును నఱువద్వవేల రాక్షసులు జనిెంచిర ; వార్ు 
యజఞకర్ెంబులకు విఘాతకుల ై వర తంప వార  నిందుినకుం బిియంబుగా నీ 
ప్రతామహ్ుం డగు నర్ుా నుండు వధ్వంచె మఱియు విపిచితిత  సరంహిక యనుద్ాని 
యందు రాహ్ు పిముఖ్ంబుగాుఁ గల కేతు శతంబును బడసె; వార్లు 
గహీ్తింబుుఁ గ ైకొనిర ; మఱియుం బురాణపుర్ుషుండెైన శ్రమీనాిరాయణుండు 
దన యంశంబునుఁ బర్మభాగావతి యయిన యద్వతి గర్ాంబున నుదయించె; 
నా యద్వతి వంశంబును విద్వతంబుగా వినిప్రంచెద సావధ్ానుండవ ై వినుము; 
వివసింతుడును, నర్ాముండును, బూషుండును, దిషటయు, సవితయు, 
భగుండును, ధ్ాతయు, విధ్ాతయు, వర్ుణుండును, మితుిండును, శకుీండును, 
నుర్ుకమీుండును నను ద్ాిదశ్ాద్వతుాలు జనిెంచి ర్ందు వివసింతునకు 
శ్ాీదధద్ేవుం డను మనువు సంజాఞ ద్ేవి యందు నుదయించె; మఱియు 
యముండు యమియు నను నిర్ువుర్ు మిథునంబుగా నుదయంబు నొంద్వర . 
వ ండియు నా సంజాఞ ద్ేవి బడబా సిర్ూపంబు నొంద్వ యశినీద్ేవతలం గనియిె; 
ఛాయాద్ేవి యందు శన ైశుర్ుండును, సావర ణ యను మనువును దపతి యను 
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కనాకయుం బుటిటర ; యా తపతిని సంవర్ణుండు వర యించె; అర్ామునకు 
మాతృక యను పతిియందుుఁ జరి్ణు లుదయించిర ; వార  మూలంబున 
మనుషాజాతి యిాలోకంబున సరథర్ంబుగా నుండు నట ి  బహి్ెద్ేవునిచేుఁ 
గల్లపంపంబడె; పూషుండు భర్ు్ నిుఁ జూచి దంతంబులు వివృతంబులుగా నగ న, 
నతండు కోీధ్వంచి దంతంబు లూడనడచిన నాుఁటనుండియు, భగిదంతు డయి 
యనపతుాండయి ప్రష్ాట దులు భక్ించుచుండె; దిషటకు దైె్తాానుజ యిెైన ర్చన 
యను కనాకకు నధ్వక బలాఢుాం డగు విశిర్ూపుండు పుటెట ; నంత నా దే్వతలు, 
బృహ్సపతి గోప్రంచి తలంగ  పోయినం, దమకు నా విశిర్ూపుని నాచార్ుానింగా 
వర యించి" ర్ని చెప్రపన విని శుకయోగీందుినకుం బరీక్ినిరేందుిం డిటినియిె. 

6-10- బృహ్సపతి తిర్సాకర్ము 

6-259-సీస పదాము 
అర్యంగ యోగీంద!ి యదుాతం బయిెాడు;  
 సుర్లప్ెై నేటికి సుర్గుర్ుండు 
గోప్రంచె? నీతండు గుర్ుభావమున ద్ేవ;  
 తల కేమి యాపదుఁ దలుఁగుఁ జేస?ె  
న ఱిుఁగ ంపు మనవుడు నిందుిండు తిిభువన ై;  
 శిర్ా మదంబున సతపథంబు 
గానక వసు ర్ుది గణములు నాద్వతా;  
 మర్ుదశిి ద్ేవాద్వ మండలములు 

6-259.1-తటేగతీి 
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సరదధ చార్ణ గంధర్ి జిహ్ెగాద్వ 
సుర్ులు మునులును ర్ంభాద్వ సుందరాంగు 
లాడుఁ బాడంగ వినుతి చేయంగుఁ గ్లువుఁ  
మొొకక భద్ాిసనంబున నుకుకమీఱ.ి  

6-260-సీస పదాము 
నిండు పునిమనాుఁడు గండర ంచిన చంద;ి  
 మండల శ్రీలతో మాఱుమలయ 
భదవిిద్య ాతాతపతంిబు గాీలుచు;  
 మినేిటి తర్ుఁగల మే్లుకొలుపుఁ 
గల్లత ద్వవాాంగనా కర్తల చాతుర్ా;  
 చామీర కశే్ణీి జాడపఱుపుఁ 
జింతామణిసుుట కాంత ర్తాినేక;  
 ఘటిత సరంహాసనాగంీబు నందు 

6-260.1-తటేగతీి 

నూర్ుప్ీఠంబుప్ెై శచి యుండ నుండి 
వర్ుస ద్వకాపలకాద్వ ద్ేవతలు గ్లువ 
చాటి చెపపంగరాని రాజసముతోడ 
నిందుిుఁ డొపాపర  వ ైభవసాందుిుఁ డగుచు.  

6-261-వచనము 
అయావసర్ంబున 
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6-262-కంద పదాము 
గుర్ుతర్ ధర్ెకియీ నయ 
గుర్ుుఁడున్ గుర్ుమంత ివిషయ గుర్ుుఁడు వచశ్రరే 
గుర్ుుఁడు సమసాత మర్గణ 
గుర్ుుఁడు గుర్ుం డర్ుగుద్ెంచెుఁ గ్లుినకు నృపా!  

6-263-చంపకమాల 

అమిత తపఃపభిావుుఁ గర్ుణాతుెని గీషపతిుఁ జూచి రాజాదు 
రా్మ మదరేఖ్ నిందుిుఁడు వృథా తనగద్వాయ లేవకుండె న  
యామున న దుర్కనం జనక యాసన మీయక గ్ర్వోప చా 
ర్ములుఁ బసినుిుఁ జేయక తిర్ంబుగ ద్వవాసభాంతర్ంబునన్.  

6-264-కంద పదాము 
అపుపడు సుర్పతి గనుిలుఁ 
గప్రపన సుర్రాజా మదవికార్ంబునకుం 
జపుపడు జేయక గృహ్మున 
కపుపణుాుఁడు ద్వర గ పో యిె నతిఖినుిండెై.  

6-265-చంపకమాల 

ఎఱుుఁగమిుఁ జేసరనటిట  గుర్ుహేళ్న మంత న ఱింగ  యిందుిుఁ డ 
చుర్ుపడి భీతినొంద్వ యతిచింతితుుఁడెై తలపో సర పల క న 
పపర్మపవితుి లోకనుతభవాచర త ివిశ్ేషు పాదపం 
కర్ుహ్ముుఁ బూజ చేయక యకర్ెముుఁ జేసరతి నలపబుద్వధ  న ై.  
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6-266-కంద పదాము 
తిిభువన విభవ మదంబున 
సభలో మదు్ ర్ువునకుుఁ బిసనుినకు లస 
త్రభువునకు న గు్  జేసరతి 
శుభములు ద్ొలుఁగంగ నే నసుర్భావమునన్.  

6-267-ఆటవ లద్వ 
పార్మే్షఠ య మయిన పదవి నొంద్వన భూపు 
ల టిటవార  క ైన లేవవలదు;  
విబుధు ల్లట ి  చెపుప విధమ్మని వార్లు 
ధర్ెవేతత  లనుచుుఁ దలుఁపబడర్ు.  

6-268-ఆటవ లద్వ 
కుపథవర్ుత  లగుచుుఁ గుతిసత దుర్ిచ  ో
నిపుణు ల ైనవార్ు నిడివి ద్ెల్లసర 
తొలుఁగలేక వా ర్ధ్యగతిుఁ బడుదుర్ు 
తపుపలేక రాతి తెపప భంగ .  

6-269-ఉతపలమాల 

కావున లోకవంద్వతుని కార్ావిచార్ుని యింటి కేగ  త 
తాపవన పాదపదెములప్ెై మకుటంబు ఘటిలి మొొకిక స 
తేసవ యొనర ు చితతము వసరంపుఁ బసినుి నొనర్ుత  నంచు న 
ద్ేావవిభుండు పోయిె నతితీవిగతిన్ గుర్ుధ్ామ సీమకున్.  
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6-11- ద్వేాసుర్ యుదధము 

6-270-సీస పదాము 
ఈరీతిుఁ దనయింట ికేతెంచు ద్ేవతా;  
 పతి రాక యా బృహ్సపతి యిెఱింగ  
యధ్ాాతెమాయచే నడుఁగ  యదృశుాుఁ డైె;  
 పోయిె నపుపడు ద్ేవపుంగవుండు 
సకలంబుుఁ బర కించి జాడుఁ గానక గుర్ు;  
 జింతించి తలపో సర చినిపోయిెుఁ;  
బో యిన విధ మ్మలి ద్ాయలు రాక్షస;  
 వీర్ులు వేగులవార వలనుఁ 

6-270.1-తటేగతీి 

ద్ెల్లసర మికకల్ల తమలోనుఁ ద్ెల్లవినొంద్వ 
యందఱును గూడి భార్్వు నాశయీించి 
తతకృపాదృషరట ుఁ దమశకిత దటటమ్మైన 
ద్ేవతలమీుఁద్వ ద్ాడికిుఁ ద్ెర్ువు ప్ెటిట .  

6-271-కంద పదాము 
ధూర్ుత లు సమసత  కిల్లబష 
మూర్ుత లు వర్ ధర్ె కర్ె మోచిత మారా్  
వర్ుత లు దుర్ణయ నిర ెత 
కీర్ుత లు ద్ానవులు చనిర  గీరాిణులప్ెై.  
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6-272-సగాిర్ 

దండంి గోదండ కాండయదధత ర్థ హ్య వేదండ దండంబుతోడన్ 
దండెతెతన్ మ్మండుగా నదానుజనికర్ముల్ ద్ెైవవర్్ంబు మీుఁదం 
జండబహిాెండ భేద్యచ్రయ జయర్వముల్ సర్ిద్వక్ క్ోభగా ను 
దాండపఖి్ాాత ల్మలం దలపడిర  సుర్ల్ దర్ుపల ై వార తోడన్.  

6-273-చంపకమాల 

మదమున ద్ేవద్ానవులు మచుర్ముల్డుుఁ బిచుల్లంప సం  
పదలను గోర  పో ర్ున డ భార్్వ మంతకిళా విశ్ేషుల ై 
యెిదుర్ులువాఱు నసత రముల చేయ మహాసుర్ు లేచియిేసర ప్ెం 
గుదులుగుఁ గుీవి ద్ేవతలు కోలతల కోర్ిక వీుఁగ  ర్యిెాడన్.  

6-274-ఆటవ లద్వ 
దనుజవీర్ు లేయు ద్ార్ుణ ద్వవాాసత ర 
దళితద్ేహ్ు లగుచుుఁ దలలు వీడ 
నోడి పాఱి ర్దుాతోప్ేత బలుల ైన  
తిిదశవర్ులు బిట ట  ద్వటిటనట ి .  

6-275-కంద పదాము 
ఒక మొగము గాక ద్వవిజులు 
తికమక గ్ని వ ైర్ుల లి ఢమకొనుఁ దముెం 
బికప్రక ల ై నకనక ల ై 
లుకలుకుఁ బర్ువ తిత  రోడి లోగ్ను భీతిన్.  
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6-276-చంపకమాల 

దనుజుల గర్ిరేఖ్యును ద్ానవవీర్ుల యంపజఞకయున్ 
మనుజవిశ్ేష భోజనుల మచుర కంబు నిశ్ాటకోటి యేి 
చిన బల శ్ౌర్ాముం దమకు సరగు్ ను హాని మహాభయంబు ని 
ర్ు్ ణతను జేయు నుమెల్లకుఁ గోలతల కోర్ిక పాఱిరార్ుత  ల ై.  

6-277-కంద పదాము 
అమర్ులు విసృషట ద్ానవ 
సమర్ులు శర్భిని దే్హ్ సంతాపగుణ 
భమిర్ులు దైె్తా కిరాతక 
చమర్ులు కమలజుని కడుఁకుుఁ జనిర  భయార తన్.  

6-278-ఉతపలమాల 

ధ్ాతకు దే్వతా విభవద్ాతకుుఁ బుణాజనానురాగ సం 
ధ్ాతకు సర్ిలోకహితద్ాతకు వ ైద్వక ధర్ెమార్్ ని 
రేణతకు నులిసద్విభవ నేతకు సర్ి జగజాయాంగజ 
భాితకుుఁ బుణాయోగ జనభావ విధ్ాతకు మొొకికర్యిెాడన్.  

6-279-కంద పదాము 
ఆఖ్ండలుండు మొదలుగ 
లేఖ్ానీకముల బహి్ె లేనగవున ని 
తాాఖ్ండ సతకృపార్స 
శే్ఖ్ర్ వాకాముల వార  సేదలు దే్ర ున్.  



1249 పో తన తలెుగు భాగవతము – షషఠ  సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

6-280-వచనము 
ఇట ి  బహి్ెద్ేవుండు ద్ేవేందపిమిుఖ్ు లయిన ద్ేవతల కనుకంపాతిశయ 
విభవంబున నభయం బొ సంగ  యిటినియిె. 

6-281-ఉతపలమాల 

న టటన పాపకర్ెమున నేర్మిుఁ జేసరతి రేమి చెపప; మీ 
పుటిటన నాుఁటనుండియును బుదుా లు జ ప్రప జగంబు లేలుఁగాుఁ 
బటటముుఁ గటిట  పె్ంచిన కృపానిధ్వ బహి్ెకళావిధ్వజుఞ ుఁ జే 
పటటక గుట ట  జాఱి సరర పట ట నుఁ ద్ొటిటన ప టట కొీవుినన్.  

6-282-వచనము 
బహిిెషుఠ ం డెైన బాిహ్ెణు నాచార్ుాం గ ైకొనక గుర్ుద్యిహ్ంబు చేసరతిర ; తద్యా షం 
బిపుడు మీుఁకుుఁ జేసేుఁత శతుికృతం బెై యనుభవింపం జేసె; నతి 
బలవంతులయిన మిముె నతి క్మణుల ైన యారాక్షసులు జయించుట దమ 
యాచార్ుాండెైన శుకుీ నారాధ్వంచి తనెంత ిపభిావంబునుఁ బునరి్బా వీర్ుా 
లగుటచేతనే; ఇపుపడు మద్ీయంబెైన నిలయంబు నాకీమింపం గలవార ై 
మద్యద్ేకింబున న దుర్ు లేక వర తలుి చుని ర్క్ోనాయకులకుం ద్వది్వవంబు గ్నుట 
తృణపాియంబు; అభేదా మంత ిబలంబుగల భార్్వునకు వార్ు శిషుాలగుటంజేసర 
విప ిగోవింద గణేశిరానుగహీ్ంబు గలవార్లకుుఁ దకకం దకికన రాజుల 
కర షటంబగుం; గావున మీ ర పుపడు తిషట యను మను పుతుిండగు విశిర్ూపుం 
డను ముని నిశుల తపో  మహ్తతవ సతతవ సిభావుం డతని నారాధ్వంచిన, మీకు 
నభీష్ాట ర్థంబుల నతండు సంఘటిలిుఁ జేయు; నిటిట  దురా్శల నతం డడంచు" నని 
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చెప్రపన ద్వకాపలకాదులు డెందంబులు డిందుపడి కమలగర్ుాని వీడొకని 
విశిర్ూపు కడకుం జని యిటినిర . 

6-283-తేటగతీి 

అని మే్లగు నీకు నినిడుగుఁ గోర  
వచిునార్ము భవద్ీయ వనమునకును;  
దండుిలకు నేుఁడు సమయోచితంబు ల ైన 
కోర్ుక లగడుఁగూడుఁ జేసర చేకొనుము యశము 

6-284-కంద పదాము 
సుతులకుుఁ బితృశుశీూషణ 
మతిపుణాము జేయుచుండు నాతెజులు గుణో 
నితి బహి్ెచార్ు ల ైనను 
మతిలో గుర్ుసేవకని మఱియుం గలద్ే?  

6-285-వచనము 
అద్వయునుం గాక 

6-286-సీస పదాము 
అర్య నాచార్ుాండు పర్తతతవర్ూపంబు;  
 దండి ిదలంపుఁగ ధ్ాతర్ూపు;  
ర్ూప్రంప భాిత మర్ుతపతి ర్ూపంబు;  
 ద్ెల్లయంగుఁ దలి్ల భూద్ేవిర్ూపు;  
భగ ని కర్ుణర్ూపు; భావంబు ధర్ె సి;  
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 ర్ూపంబు ద్ా నర థర్ూపు మొదల 
నభాాగతుుఁడు ముని యగ ి దే్వునిర్ూపు;  
 సర్ిభూతములుుఁ గేశవుని ర్ూపు;  

6-286.1-ఆటవ లద్వ 
గాన తండి ివేగ కడు నార్ుత లగు ప్రతృ 
జనులమ్మైన మముెుఁ జలిుఁ జూచి 
పర్భయంబు వాప్ర నిర్ుపమం బగు తపో  
మహిమచేత మ్మఱసర మనుపవయా!  

6-287-వచనము 
ఇపుపడు బహి్ెనిషుఠ ండ వ ైన నినాిచార్ుానింగా వర యించి, భవద్ీయ 
తేజఞవిశ్ేషంబు చేత వ ైర వీర్ులం బర మార ుద; మాతీెయార్థం బెైన 
యుషెతాపద్ాభివందనంబు నింద్వతంబు గాదని వేదవాకాంబు గలదు; గావున 
నీకు నమసకర ంచుచుని దే్వతలం గ ైకొని పౌరోహితాంబు జేయు" మనినుఁ 
బహి్సరతవదనుండెై యముెనీశిర్ుం డిటినియిె. 

6-288-తేటగతీి 

బహి్ెతేజంబు పోయిెడి పాిర్థనంబు 
ధర్ెగుణ గర ితం బని తా న ఱింగ  
స ర ద్వ ననుబో ుఁటి తపసర యిా సుర్లచేతుఁ  
బకిట మధురోకిత నేుఁటికిుఁ బలుకుఁబడియిె.  

6-289-వచనము 
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విశ్ేషరంచి 

6-290-కంద పదాము 
గుర్ుధనముుఁ గూర్ప నేటికి 
గుర్ుశిక్షం దగ ల్ల మంతకిోవిదుల ై స 
దు్ ర్ుధర్ె నిర్తు లేనిన్ 
గుర్ువులకును శిషావర్ుల  కూర ున ధనముల్.  

6-291-సీస పదాము 
అర్య నకించను ల  ైనటిటవార కిుఁ;  
 దగు శిలోంఛనవృతిత  ధనము సుముె;  
ద్ానిచే నిర్ిర తతప్రియసాధు స;  
 తిియ గలవార్ల ై ప్ీితినొంద్ె 
దర్ు గాన సద్ర ితాచార్మ్మైన యా;  
 చార్ాతి మిపుడు మీ శ్ాసనమునుఁ 
గ ైకొంటి; గుర్ువుల కామంబు పాిణార్థ;  
 వంచనములు లేక వడి నొనర్ుత  

6-291.1-ఆటవ లద్వ 
ననుచు విశిర్ూపుుఁ డనియిెడు ముని పతిి 
జఞఞ కితుఁ బల్లక  వార  నూఱడించి 
మహితమ్మైన తతసమాధ్వచే గుర్ుభావ 
మమర్ుఁ జేసె దే్వసమితి కపుడు.  
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6-292-కంద పదాము 
భార్్వవిద్ాా గుపత  
సిర్్శ్ర ీద్విగుణ దనుజ సమధ్వక సంప 
దిర్్ముల విషుణ మాయా 
నర్్ళ్గతిుఁ దె్చిు యిందుినకు నిచెు నృపా!  

6-293-కంద పదాము 
ఏ విదాచేత ర్క్ితుుఁ 
డెై వజిి దుర్ంబులోన నసుర్లుఁ దుించెన్ 
భావింప నటిట  విదాను  
శ్రవీర్మాయామతంబుుఁ జ ప్ెపను హ్ర కిన్.  

6-294-ఉతపలమాల 

నావుడు పాండవానియుుఁడు నమిెనభకిత జగనిివాసు రా 
జీవదళాక్షుుఁ గృషుణ ుఁ దన చితతమునన్ భజియించి పల క నో 
ద్ేవగణార ుతాంఘి్యొుగ! ద్వవామునీశిర్! విశిర్ూపుుఁడ 
పాపవనమ్మైన విదా సుర్పాలున కే కియీ నిచెుుఁ? జ పపవే.  

6-295-ఉతపలమాల 

ఎందును ర్క్ితుం డగుచు నిందుిుఁడు ల్మలయ పో ల  వ ైర  సే 
నం దునుమాడి ద్ేవతలు నమిె సుఖింపుఁగ నిషటసంపదం 
జ ంద్వ సమసతలోకముల జేకొని యేిల  మునీంద!ి ద్ాని నే 
విందు సుఖ్ంబుుఁ గందు నిుఁక వీనులు సంతస మందుఁ బలకవే.  
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6-12- శ్రీమనాిరాయణ కవచము 

6-296-కంద పదాము 
వర్ నారాయణ కవచము 
నర భీకర్ వజకివచ మాశితీ సంప 
తపర ణామ కర్ెకవచము 
పుర్ుహ్ూతున క ట ి  మౌని బో ధ్వంచె? దగన్.  

6-297-వచనము 
అనినం బరీక్ిజానపాలునకు మునినాథుం డిటినియిె. 

6-298-సీస పదాము 
వినవయా! నర్నాథ! మునినాథుుఁ డిందుిన;  
 కనువొంద నారాయణాఖ్ా మ్మైన 
కవచంబు విజయ సంకలపంబు నపమేి్;  
 యసిర్ూపంబు మహాఫలంబు 
మంతగిోపాము హ్ర మాయావిశ్ేషంబు;  
 సాంగంబుగాుఁగ న ఱుంగుఁ జేసె;  
ద్ాని నే వినిప్రంతుుఁ బూని తద్ేకాగీ;  
 చితతంబుతోడుతుఁ జితతగ ంపు;  

6-298.1-తటేగతీి 

మొనర్ ధ్ౌతాంఘి్పొాణి యైెి యుతతర్ంబు 
ముఖ్ముగా నుతతమాసనమున వసరంచి 
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కృత నిజాంగ కర్నాాస మతిశయిలి 
మహిత నారాయణాఖ్ా వర్ెము నొనర ు.  

6-299-వచనము 
ఇట ి  నారాయణకవచంబు ఘటియించి, పాదంబులను, జానువులను, 
నూర్ువులను, నుదర్ంబునను, హ్ృదయంబునను, నుర్ంబునను, 
ముఖ్ంబునను, శిర్ంబునను నటిష్ాట ంగంబులం బణివపూర్ికంబెైన యష్ాట క్షరీ 
మంతరిాజంబు వినాాసంబుచేసర ద్ాిదశ్ాక్షర్ విదాచేతం గర్నాాసంబు చేసర, 
మంతమిూుఁర తయిెై భగవచేబా వాచాం బెైన పణివాద్వ యకారాంత మహామంతంిబు 
చేత నంగుళ్ాంగుషఠ  పర్ిసంధులయం దుపనాసరంచి, మఱియు హ్ృదయంబున 
నోంకార్ంబు, వికార్ంబు మూర్ధంబున, షకార్ంబు భూిమధాంబు నందు, 
ణకార్ంబు శిఖ్ యందు, వేకార్ంబు నేతంిబులయందు, నకార్ంబు సర్ి 
సంధులయందు మఱియు నసత రము నుద్ేాశించి మకార్ంబు నుపనాసరంచె నేని 
మంతమిూర త యగు; మఱియును "అసాత ర యఫట్" అను మంతంిబున 
ద్వగాంధనంబుచేసర, పర్మే్శిర్ునిం దన భావంబున నిల్లప విద్ాామూర తయుుఁ, 
దపో మూర తయు నగు షటుకిత సంయుతం బెైన నారాయణ కవచాఖ్ా మ్మైన 
మంతరిాజంబు నిటిని పఠ యించె. 

6-300-చంపకమాల 

గర్ుడుని మూుఁపుప్ెై బదయుగంబు ఘటిలిుఁగ శంఖ్చక ీచ 
ర్ె ర్ుచిర్ శ్ార్్గ ఖ్డ్ శర్ రాజితపాశ గద్ాద్వ సాధనో 
తకర్ నికర్ంబు లాతెకర్కంజములన్ ధర యించి భూతి సం 
భర త మహాషటబాహ్ుుఁడు కృపామతితో ననుుఁ గాచుుఁ గావుతన్.  
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6-301-ఆటవ లద్వ 
పకిట మకర్ వర్ుణ పాశంబు లందును 
జలములందు న ందుుఁ బొ ల్లయ కుండుఁ 
గాచుుఁగాక ననుి ఘనుుఁడొకకుఁ డైె నటిట 
మతామూర త విదామానకీర త.  

6-302-కంద పదాము 
వట ుఁడు సమాశితీ మాయా 
నట ుఁడు బల్లపబిల శ్లభనపతిిఘటనో 
దాట డు తిివికమీద్ేవుుఁడు 
చట లసథలమందు ననుి సంర్క్ించున్.  

6-303-చంపకమాల 

అడవుల సంకటసథలుల నాజిముఖ్ంబుల నగ ి కీలలం 
ద్ెడర్ుల న లి నాకు నుతి క కకుఁగ ద్వకకగుుఁగాక శ్రనీృసరం 
హ్ుుఁడు సుర్శతుియూధప వధ్యగుీడు విసుుర  తాటటహాస వ 
కుతు ుఁడు ఘన దంషట ర పావక విధూత ద్వగంతర్ుుఁ డపమేి్యుుఁడెై.  

6-304-చంపకమాల 

అర్యుఁగ న లి లోకములు నంకిల్ల నొంద మహార్ణవంబులో 
నొర గ  నిమగి మ్మైన ధర్ నుదధతిుఁ గ్ముెన న తితనటిట  యా 
కిర పతి యగ ి కలుపుఁ డుర్ుఖ్ేలుుఁడు నూర ాత మే్ద్వనీ మనో 
హ్ర్ుుఁడు గృపావిధ్ేయుుఁడు సద్ాధిములనినుుఁ గాచుుఁగావుతన్.  
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6-305-కంద పదాము 
రాముుఁడు రాజకుల ైక వి 
రాముుఁడు భృగు సతుకలాభిరాముుఁడు సుగుణ 
సోత ముుఁడు నను ర్క్ించును  
శ్రమీహితోనితుుఁడు నద్వ ిశిఖ్ర్ములందున్.  

6-306-సీస పదాము 
తాటక మర ాంచి తపసర జనిముుఁ గాచి;  
 హ్ర్ువిలుి  విఱిచి ధైె్ర్ామున మ్మఱసర  
పబిలు ల ైనటిట  విరాధ కబంధ్యగ;ీ  
 ఖ్ర్దూషణాద్వ రాక్షసులుఁ దునిమి 
వానర్విభు నేల్ల వాల్లుఁ గూలుఁగ నేసర;  
 జలరాశి గర్ింబుుఁ జకకజేసర 
సేతువు బంధ్వంచి చేర  రావణ కుంభ;  
 కరాణ ద్వ వీర్ులుఁ గడిమిుఁ దుించి 

6-306.1-తటేగతీి 

యల విభీషణు లంకకు నధ్వపుుఁ జేసర 
భూమిసుతుఁ గూడి సాకేత పుర్ము నందు 
రాజాసుఖ్ములు గ ైకొని రామవిభుుఁడు 
వర్ుస ననుుఁ బోి చుచుండుుఁ బవిాసగతుల.  

6-307-వచనము 
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మఱియు; నఖిల పమిాదంబు ల ైన యభిచార్ కర్ెంబుల వలన 
నారాయణుండును, గర్ింబు వలన నర్ుండును, యోగభంిశంబువలన 
యోగనాథుుఁ డయిన దతాత తేియుండును, గర్ెబంధంబులవలన గణేశుం డెైన 
కప్రలుండును, గామద్ేవునివలన సనతుకమార్ుండును మార్్ంబుల 
ద్ేవహేళ్నంబు చేయుటవలన శ్రహీ్యగీవీమూర త యును, ద్ేవతానమసాకర్ 
తిర్సాకర్ ద్ేవపూజా చిేదంిబులవలన నార్దుండును, నశ్ేష 
నిర్యంబులవలనుఁ గూర్ెంబును, నపథాంబు వలన భగవంతుం డెైన 
ధనింతర యును, దిందింబువలన నిర ాతాతుెం డయిన ఋషభుండును, 
జనాపవాదంబువలన నగ ిద్ేవుండును, జనన మర్ణాదులం గలుగుఁ జేయు 
కర్ెంబులవలన బలభదుిండును, గాలంబువలన యముండును, 
సర్పగణంబులవలన శ్ేషుండును, నపబిో ధంబువలన ద్ెైిపాయనుండును, 
బాష్ాండ సమూహ్ంబువలన బుదధద్ేవుండును, శన ైశుర్ునివలనుఁ గల్లకయున ై, 
దర్ెర్క్షణపర్ుం డయిన మహావతార్ుండు ననుి ర్క్ించుంగాత; పాిత ససంగమ 
పాిహ్ణ  మధ్ాాహాిపరాహ్ణ  సాయంకాలంబులను పది్యష్ార్ధరాతాిపరాత ి
పతిూాష్ానుసంధాలను గద్ాద్ాాయుధంబుల ధర యించి, కేశవ, నారాయణ, 
గోవింద, విషుణ , మధుసంహార్, తిివికమీ, వామన, హ్ృషరకేశ, పదెనాభ, 
శ్రవీతసధ్ామ, సరేిశిరేశ, జనారా్న, విశ్ేిశిర్, కాలమూర్ుత  లను నామ 
ర్ూపంబులు గల దే్వుండు ననుి ర్క్ించుంగాక; పళి్యకాలాన లాతితీక్షణ 
సంభమి భమిణ నిర్ికవీికమీ వకీకీృత దనుజచకంీ బెైన సుదర్శన నామ చకంీబ! 
మహావాయు ప్ేిర తుండెై హ్ుతాశనుండు నీర్స తృణాటవుల భసీెభూతంబు 
చేయు భంగ , భగవత్రయుకతంబవ ై మద్ెైిర  సెైనాంబుల దగాంబు గావింపుము; 
జగతసంహార్కాల పట  ఘటిత చట ల మహ్ో తాపత గరాా ర్వ తరా్న దశద్వశ్ాభి 
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వర ాత ఘనఘనాంతర్ నిషూఠ యత నిషుఠ ర్కోటి శతకోటిసం సపర్శ సుుర్ ద్విసుుల్లంగ 
నిర్్మనానర్్ళ్ భుగ భుగాయమాన మూర త విసూపర త! నారాయణకర్కమలవర త! 
గద్ాయుధ్యతతమ మద్ీయవ ైర  దండయపదండంబుల భండనంబునం జండ గతిం 
బిండిప్రండిగాుఁ గూశ్ాెండ వ ైనాయక ర్క్ో భూత గహీ్ంబులు చూర్ణంబులుగాుఁ 
గ్ండొక వినోదంబు సలుపుము; దరేందంిబ వ ైన పాంచజనాంబ! సర్ి లోక 
జిషుణ ండెైన శ్రకీృషుణ నిుఁ నిఖిల పుణ ైాక సదన వదన నిషూఠ యత నిశ్ాశవసాధర్ వేణు 
పూర తంబవ ై యునెతత  భూత, ప్ేిత, ప్రశ్ాచ, విప ిగహీాద్వ కూీర్ దుర్్ుహ్ంబులు 
విద్ాివణంబులుగా, నసె తపర్వీర్మండ లంబుల గుండియలతోుఁ దద్ీయమానినీ 
దుర్ార్ గర్ాంబులు గర్ాసాథ ర్ాక వివర ాతంబులుగా నవియ, బహిాెండభాండ 
భీకర్ంబయిన భూర  నాదంబున మోద్వంపు; మతి తీవిధ్ారా దళిత నిశ్ాతకోటి 
కఠోర్ కంఠ కరాళ్ ర్కతధ్ారా ధ్ౌత మల్మమస విసర్ంబవయిన నందక మహాసర 
శ్ేఖ్ర్ంబ! జగద్ీశ ప్ేిర తంబవ ై మద్విద్ేిషర విషమ వూాహ్ంబుల మ్మండు 
ఖ్ండములుగ ఖ్డించి చెండాడుము; నిషకళ్ంక నిరాంతక సాంద ిచందమిండల 
పర మండిత సరాింగ లక్షణ విచక్షణ ధర్ెనిర్తం బవయిన చర్ెంబ! దుర్ెద 
మద్ెైిర లోకంబులకు భీకరాలోకంబులను సమాకుల నిబిడ నిరీంది నిషుఠ ర్ తమః 
పటల పట  ఘటనంబులం గుటిల పఱుపుము; నిఖిల పాపగహీ్ంబుల వలనను 
సకల నర్ మృగ సర్ప కోీడ భూతాదులవలనను నగు భయంబులు ప ందకుండ 
భగవనాిమ ర్ూప యాన ద్వవాాసత రంబుల ర్క్ించుం గాక; బృహ్దథింతరాద్వ 
సామంబులచేత సోత తింబు చేయం బడుచుని ఖ్గేందుిండు ర్క్షణ దక్షుండెై ననుి 
ర్క్ించుుఁగాక; శ్రహీ్ర  నామ ర్ూప వాహ్న ద్వవాాయుధ పార షద్యతతమ 
పమిుఖ్ంబు లసెద్ీయ బుద్ీధంద్వయి మనఃపాిణంబుల సంర్క్ించు; 
భగవంతుండయిన శ్ేషుండు సరోిపదవింబుల నాశంబు చేయు; జగ 



1260 పో తన తలెుగు భాగవతము – షషఠ  సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ద్ెైకాభావంబయిన ధ్ాానంబు గలవానికి వికలపర్హితుండెై, భూషణాయుధ 
ల్లంగాఖ్ాలగు శకుత లం దన మాయ చేత ధర యించి తేజర లుి  చుండు 
లక్మెకాంతుండు వికలప విగీహ్ంబులవలన ననుి ర్క్ించుుఁగాక; 
లోకభయంకరాటటహాస భాసుర్ వదనగహ్ిర్ుం డగుచు, సమసత  తేజఞహ్ర్ణ 
ధురీణ తేజః పుంజ సంజాత ద్వవా నృసరంహావతార్ుం డగు నపపర్మే్శిర్ుండు 
సర్ి ద్వగాాగంబు వలన, సమసత  బహిర్ంతర్ంబుల వలన ననుి ర్క్ించుచుండుుఁ 
గాత" మని నారాయణాతెక కవచ పభిావం బితిహాస ర్ూపంబున నిందుిండు 
ద్ెల్లసరకొని, ధ్ాానంబు చేసర, తద్విద్ాాధ్ార్ణ మహిమవలన నరాతుల నిర ాంచెం; 
గావున న విరేని నిర్ెలాతుె లగు వార్ లే తద్విద్ాా ధ్ార్ణుల ై 
యనుద్వనంబును బఠ యించిన; నతి ఘోర్ ర్ణంబుల నతుాతకట 
సంకటంబులను, సర్ి గహీ్ నిగహీ్ కర్ె మార్ణకరాెద్వ దుషకర్ె జనా 
కేిశంబులను వదల్ల, యవాాకుల మనసుకల ై, విజయంబు నొందుదుర్ు; 
మఱియును, సర్ి రోగంబులకు నగమాశరీర్ుల ై సుఖ్ంబు నొందుదుర్ు; 
అద్వయునుం గాక. 

6-308-సీస పదాము 
అతిభకితుఁ గ్శికుం డను బాిహ్ెణుుఁడు ద్ొ లి్ల; యిా విదా ధర యించి యెిలమి మించి 
మర్ుభూమియందు నిర్ెలచితుత ుఁడెై యోగ; ధ్ార్ణంబున బిట ట  తనువు విడిచె 
ద్ానిప్ెై నొకుఁడు గంధర్ివరేణుాండు; చితరి్థాఖ్ుాుఁ డజేయుుఁ డొంటి 
చదలుఁ జనంగుఁ దచాేయ తదసరథప్ెైుఁ; గదసరన నాతుఁడు గళ్వళించి 

6-308.1-ఆటవ లద్వ 
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యువిద ప్రండుతోడ నవ విమానముతోడుఁ 
దనదు విదాతోడ ధర్ణిుఁ దె్ళిిు 
తిర గ  లేవలేక తికమక గుడువంగ 
వాలఖిలామౌని వానిుఁ జూచి.  

6-309-కంద పదాము 
నారాయణ కవచ సమా 
ధ్ార్ణ పుణాాసరథ  దీ్ని దగ్ఱ నీకుం 
గూర డిన ? విషుణ భకుత ల 
వార్క చేర్ంగ న టిటవార కిుఁ దర్మే్?  

6-310-ఇందవిజిము 
సంధ్వంచి నీ యంగక సంధుల లిన్ 
బంధ్వంచి తనెంతబిలంబు ప్ేర ె 
నిందంబు మానిపంపుఁ దదనామే్ద్ీ?  
సరంధుపవిాహ్ో నితిచేతుఁ ద్ీర్ున్.  

6-311-వచనము 
కావున నీ పుణాశలాంబులు భకితయుకుత ండ వ ై కొనిపోయి పాిఙ్మెఖ్ంబునుఁ 
బవిహించెడు సర్సితీ జలంబుల నిక్ేపణంబు జేసర కృతసాినుండవ ై 
యాచనంబు చేసరన, నీ సరాింగబంధనంబు లుడుగు ననిన నతం డటి చేసర, తన 
విమానం బెకిక నిజసాథ నంబున కర గ ుఁ; గావున. 

6-312-కంద పదాము 
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అనుద్వనము ద్ీని న విర్ు 
వినిరనేిుఁ బఠ ంచిరేని విసెయ మొదవన్ 
ఘన భూతజాల మ్మలిను 
మునుకొని వార్లను గాంచి మొొకుకచు నుండున్.  

6-313-ఆటవ లద్వ 
విశిర్ూపువలన న ైశిర్ాకర్మ్మైన 
యిటిట విదాుఁ ద్ాల్లు యిందుిుఁ డపుడు 
మూుఁడులోకములకు ముఖ్ామ్మైనటిట  శ్రీ 
ననుభవించి మించె నధ్వకమహిమ.  

6-314-సీస పదాము 
భూపాల! యా విశిర్ూపున కర్ుద్ెైన;  
 తలలు మూుఁ డనువొందుఁ గల్లగ  యుండు;  
స ర ద్వ సురాపాన సో మపానంబులు;  
 ననాిద మనుఁగను నమర్వర్ుల 
తోుఁగూడి భుజియించి తూకొని వార తో;  
 యజఞభాగంబు పతిాక్ష మొంద్వ 
క ైకొనుచుండి దుషకర్ుెుఁడెై యా యజఞ;  
 భాగంబు రాక్షస పవిర్ులకును 

6-314.1-ఆటవ లద్వ 
దలి్లమీుఁద గలుగు తాతపర్ావశమున 
ద్వవిజవర్ుల మొఱుఁగ  తెచిు యిచుు 
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నద్వ యిెఱింగ  యిందుిుఁ డతిభీతచితుత ుఁడెై 
తనకుుఁగాని యతని తలలు దుించె.  

6-315-కంద పదాము 
భాసుర్ుుఁ డనక మహాతాె 
గేసీర్ుుఁ డన కతుఁడు పూర్ికృత కర్ెగతిన్ 
వేసర్ుుఁ డనక మహేందుిుఁడు 
భూసుర్ు తల లపుడు రోషమునుఁ ద్ెగ నడిచెన్.  

6-316-వచనము 
ఇటియిాందుిుఁడు కోీధంబు సహింపంజాలక విశిర్ూపుతలలు ఖ్డ్ంబునం 
ద్ెగనడచిన సో మపానంబు చేయు శిర్ంబు కప్రంజలం బయిెా; సురాపానంబు 
చేయు శిర్ంబు కలవింకం బయిెా; అనింబు భక్ించు శిర్ంబు తితితర  యయిెా; 
నిట ి  తిివిధ పక్ిసిర్ూపంబు ద్ాల్లు, బహి్ెహ్తా యేితెంచి యిందుినిుఁ జుట ట కొని 
తముెుఁ బర గహీింపు మని నిర్ాంధ్వంప నపు డిందుి డతి భీతచితుత ండెై 
తిిలోకనాయకుం డెైనన్ ద్ానిం దప్రపంచుకొనంజాలక యంజల్ల యొగ ్ , యమెహా 
ద్యషంబుుఁ గ ైకొని, తద్యా షం బొ కక సంవతసర్ం బనుభవించి, యంతం బాపుకొను 
వాుఁడెై భూ జల వృక్ష సీత రలం బాిర థంచి, మదుా ర తంబు చతుర ిధంబు 
కొలంబుచిుకొనుం డనిన, భూమి తనయందుుఁ జేయంబడిన ఖ్ాతంబు తనంతన 
పూుఁడునటిట  వర్ంబును, జలంబు సర్ింబు దనయందు బకి్ాళితంబెైనం బావనం 
బగునటిట  వర్ంబును, వృక్షంబులు భేద్వంపం బడి పునఃపిరోహ్ంబు గలుగు 
వర్ంబును, సీత ర ల లిపుడుం దమకు గామసుఖ్ంబు గలుగునటిట  వర్ంబును గోర న 
నతం డటి కా నొసంగ న నతని దుషకృతంబు ధర్ణి న ఱియ లూషర్ క్ేతంిబుల 
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విధంబునను, నుదకంబు బుదుబద ఫేన ర్ూపంబునను, మహమర్ుహ్ంబులు 
నిరాాస భావంబునను, నింతులు ర్జఞ వికార్ంబునను నిట ి  చతురాాగంబులం 
బంచికొనిర ; అంత. 

6-13- వృతాి సుర్ వృతాత ంతము 

6-317-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్తపుతంి డగు విశిర్ూపజనకుం డా తిషట దుఃఖ్ాయతో 
దధత రోష్ానల దహ్ామానుుఁ డగుచుం ద్ా నిందుిప్ెై మార్ణ 
కతీు హ్ోమం బొ నర ంప నందుుఁ బొ డమ్మం గలాపంతకాకార్ వి 
శీుత కీలానల నిషుఠ రేక్షణగుణక్షుభాతిత రలోకోగుీుఁడెై.  

6-318-సీస పదాము 
యుగము దుింగ డునాుఁడు జగములు ప ల్లయించు;  
 నంతకుమూర తప్ెై నింత యగుచుుఁ;  
బఱపును బొ డువును బతిిద్వనంబును నొకక;  
 శర్పాత మంగంబు విర విగ్నుచుుఁ,  
గడు దగధ శ్ ైల సంకాశ ద్ేహ్ము నందుుఁ;  
 గర్ము సంధ్ాారాగకాంతి బెర్య;  
మును గాుఁక రాగ చేుఁ గనుమించు మించులుఁ;  
 గఱకుమీసలు కచాగీములు మ్మఱయుఁ;  

6-318.1-తటేగతీి 
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జండ మధ్ాాహ్ి మారాత ండ మండ లోగ ీ
చట ల నిషుఠ ర్ లోచనాంచల విధూత 
దశ ద్వశ్ాభాగుుఁ డుజావలతర్ కరాళ్ 
భిదుర్ సునిశిత దంష్ోట ర ర్ు వదనగుహ్ుుఁడు.  

6-319-ఉతపలమాల 

నింగ కి నేలకుం బొ డవు నిచులమ్మై శిఖ్లందుుఁ బర్ుి ను 
తుత ంగత రాగ ిజాలములుఁ ద్ొటిలిుచున్ గహీ్పంకిత జాఱ ని 
ససంగ కరాళ్ శ్ాత ఘన సదాృణి మండల చండ శూలము 
ప పంగుచుుఁ గేల ల్మలుఁ గ్ని భూమిచల్లంపుఁగ సో ల్లయాడుచున్.  

6-320-సీస పదాము 
వదలక విర విగా వదనంబుుఁ ద్ెఱచుచు;  
 నాకాశమంతయు నపపళించుుఁ;  
గడనాలక నిగ డించి గహీ్తార్కంబుల;  
 నయ మ్మలి ద్వగజాఱ నాకి విడుచు;  
నలవోకయునుబో ల  నటటహాసము చేసర;  
 మ్మఱసర లోకముల లి మింొగుఁ జూచుుఁ;  
దనర్ు ద్వగాంతి దంతములు చెకకలువాఱ;  
 నుగదీంషట రలు ద్వపిుప నుకుకమిగ ల్ల;  

6-320.1-తటేగతీి 

తిషట బల్లతంపుుఁ దపమునుఁ బుషరటనొంద్వ 
యఖిల లోకంబు ల లిుఁ ద్ా నాకమీించి 
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వృతనిాముండు ద్ేవతాశతుిుఁ డగుచు 
ద్ార్ుణాకార్ుుఁ డఖిల దురా్ముుఁడు మ్మఱసె.  

6-321-మతతకోకిలము 
అటిట వృతుినిమీుఁద ద్ేవత లలకతోుఁ బెనుమూుఁక ల ై 
చుటిటముటిట  మహాసత రవిదాలు చూప్ర యిేపున నేయ నా 
గ్ట ట వీర్ుుఁడు వార్ లేసరన కూీర్శసత రము లనిియుం 
జుటిట పట ట క మింొగ  శూర్త జఞక నార ు మహ్ో గుీుఁడెై.  

6-322-కంద పదాము 
భక్ితద్వవాాసుత ర ం డగు 
ర్క్ోనాయకుని నమర్రాజపిముఖ్ుల్ 
వీక్ంిప వ ఱచి పఱచిర  
ర్క్షకుుఁ జింతించు కొనుచు ర్య మొపాపర్న్.  

6-323-వచనము 
ఇట ి  సర్ిసాధనంబులతోడ సాధుజనంబుల వృతాిసుర్ుండు మింొగ న, 
నచుర్ుపడి చేయునద్వ లేక త తేతజఞవిశ్ేష విభవంబునకు భయంబునొంద్వ, కంద్వన 
డెందంబునం గుందుచుం, బుర్ందర్ పమిుఖ్ు లార్తర్క్షకుండగు 
పుండరీకాక్షునకుం గుయిాడు వార్ల ై. 

6-324-లయగాీ హి 

వీుఁడు కడు దురా్ముుఁడు పాడు మన క ైదువులు; 
 వాుఁడి చెడుఁగా మ్మసవి యిాడు గనకునాిుఁ;  
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డేడ బతిుకింకుఁ? బెనుుఁగీడు ప డమ్మన్ మనకుుఁ; 
 ద్యడుపడ నొకకర్ుుఁడు లేుఁడు హ్ర  దకకన్;  
వేుఁడుదము శ్రధీర్ునిుఁ; గూడుదుము సదాట లుఁ; 
 బాడుదము గీతముల; జాడపడు నంతన్ 
వీుఁడు చెడు తోివ దయతోడ న ఱిగ ంచు ఘనుుఁ; 
 డయడక సురాలయము పాడుపడ ద్వంకన్. 

6-325-కంద పదాము 
అని తలపోయుచుుఁ దమలో 
మునుకుచుుఁ ద్వకమకలు గ్నుచు ముర్ర పు కడకున్ 
గునుకుచుుఁ ద్వనుకుచుుఁ నేగ ర  
ఘనరాక్షసుుఁ గని కనుిుఁగవ బెగ ్లుఁగన్.  

6-326-వచనము 
ఇట ి  భయార్ుత ల ై యమర్తయవాితంబు చనిచని ముందట నభంగ భంగ ర్ంగ 
దుతుత ంగ డిండమర్ మండల సముదాండాడంబర్ విడంబిత నారాయణ నిర్ంతర్ 
కీర తలతా కుసుమగుచే సిచేంబును, అనవర్త గోవింద చర్ణార్వింద సేవా 
సమాకుల కలకలఫల్లత మహాపుణా ఫలాయమాన సముద్ీాప్రతావర్తవర తత 
దక్ిణావర్త ర్ుచిర్ శంఖ్మండల మండితంబును, నతినిషుఠ ర్ కఠ న పాఠీన 
పృథురోమ రాజిసంకుల తిమి తిమింగ ల కర్కట కమఠ కచేప మకర్ నక ీ
వకగీహీ్ గహీ్ణ ఘుమఘుమారావ ద్ార్ుణగమన విషమిత విషమ తర్ంగఘటటన 
ఘటిటత సముదూధ త శ్రకర్ నికర్ నీర్ంద ితార్కిత తారాపథంబును, మహ్ో చ్రయ 
శిలోచుయ శిఖ్రాగ ీపవిహిత దుగధనిర్ఝర్ సమాెర ాత పురాణపుర్ుష విశుదధ  
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శుద్ాధ ంత విహ్ర్ణధురీణ నవవసుధ్ాధ్ౌత ధ్ావళ్ా ధగదధగాయమాన ర్మా హ్ర్ెయ 
నిరాెణ కర్ెంబును, నతి పవితగిుణ విచిత ినిజకళ్తి పిే్మానంద సందర శత 
ముకుంద పర సవిదంతర్ంగ కర్ుణార్స పర మిళిత భావబంధుర్ విదుిమ 
వలి్మమతలి్ల కాంకుర్ శ్లభితంబును, పసిరదధ  సరదధర్సాంబువాహ్ సంగమ సముతిథత 
గంభీర్ ఘోష పర దూషరత సకల రోద్యంతరాళ్ంబును, సముదమేి్ఖ్లాఖిల పది్ేశ 
విలసరత నవీన దుకూలాయమానంబును, హ్ర హ్ర్ పమిుఖ్ ద్ేవతానిచయ 
పర లబాా మృత మహ  శిర్ా ద్ానధ్ౌరేయ మహానిధ్ానంబును, వ ైకుంఠపుర్ 
పౌర్వర్ కామాఫలఫల్లత మంద్ార్ పార జాత సంతాన కలపవృక్ష హ్ర చందన ఘన 
వనానుకూలంబు నున ై యొపుపచుుఁ గుబేర్ు భాండాగార్ంబును బో ల ుఁ బదె, 
మహా పదె, శంఖ్, మకర్, కచుప, ముకుంద, కుంద, నీల, వర్ సమగంీబెై, 
విషుణ  కర్కమలంబునుం బో ల  సుదర్శనావర్త పగిలాంబెై, క ైలాస 
మహమధర్ంబునుం బో ల , నమృతకళాసాథ న శ్ేఖ్ర్పద్ార్పణంబెై, యింద ి
వ ైభవంబునుం బో ల ుఁ గలపవృక్ష, కామధ్ేను, చింతామణి జనితంబెై, 
సుగీవీసెైనాంబునుం బో ల  నపర మిత నిబిడ హ్ర సంచార్ంబెై, నారా 
యణోదర్ంబునుం బో ల  నఖిల భువన భార్భర్ణ సమర్ధంబెై, శంకర్ు 
జటాజూటంబును బో ల  గంగాతర్ంగ ణీ సమాశయీం బెై, బహి్ెలోకంబునుం బో ల  
బర్మహ్ంసకుల సేవాంబెై, పాతాళ్ లోకంబునుం బో ల  ననంత భోగ  
భోగయోగాంబెై, నందనవనంబునుం బో ల  న ైరావత మాధవీ ర్ంభాద్వ 
సంజననకార్ణంబెై, సౌద్ామినీ నికర్ంబునుం బో ల  నభంికషంబెై, 
విషుణ నామకీర్తనంబునుం బో ల  నిర్ెలసిభావంబెై, కతీు శతగతుండునుం బో ల  
హ్ర పదభాజనంబెై యొపుపచుని దుగావారాశి డాసర, శ్ేితద్ీిపంబున 
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వసరయించి, యందు సకల ద్వకాపలకాద్వ ద్ేవతలు దే్వద్ేవు నాశయీించి యిటిని 
సుత తియించి; ర్ంత. 

6-327-సీస పదాము 
పంచమహాభూత పర నిర ెతంబెైన;  
 ముజాగంబుల క లి నొజా యైెిన  
బహి్ెయు నేమును బర్ుఁగ నందఱుుఁ గూడి;  
 యెివినిక ై పూజల్లతుత  మ్మపుడు 
నటిట  సరేిశిర్ుం డాగమ వినుతుండు;  
 సరాితెకుుఁడు మాకు శర్ణ మగును 
అతిపూర్ణకాము నహ్ంకార్దూర్ుని;  
 సముని శ్ాంతునిుఁ గృపాసపదుని గుర్ుని 

6-327.1-తటేగతీి 

మాని యనుాని సేవింపుఁ బూనునటిట 
కపటశ్రలుని నతి పాపకర్ెబుద్వధ 
శునక వాలంబు పట ట క ఘనతరాబిధ  
దర యుఁ జూచుట గాద్ె? తాుఁ ద్ామసమున.  

6-328-చంపకమాల 

ఉదకమయంబునన్ వసుధ నోడగుఁ జేసర తనర్ుు కొముెనన్ 
వదలక యంటుఁగటిట  మనువలిభుుఁ గాచిన మతసయమూర త స 
మెదమున మముె బోి చు ననుమానము మానుఁగ వృతుిచేతి యా 
పద ద్ొలగ ంచి నేుఁడు సుర్పాలుర్ పాల్లటి భాగా దైె్వమ్మై.  
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6-329-మతతకోకిలము 
ర్ంతు చేయుచు వాతధూత కరాళ్ భంగుర్ భంగ దు 
రాా ంత సంతత సాగరోదక తలప మొంద్వ వసరంచు బ 
హ్ెంతవానిని బొ డుా ుఁదమిెని నాుఁచి కాచిన పోి డ యిం 
తంతవాుఁ డనరాని యొంటర  యాదర ంచు మముం గృపన్.  

6-330-తేటగతీి 

ద్ేవతలమ్మైన మే్ మిటిట ద్ేవద్ేవు 
సర్ిలోక శర్ణుాని శర్ణు చ్చిు 
బల్లతమ్మైనటిట  వీని యాపదలుఁ బాసర 
మీఱి శుభములుఁ జేకొనువార్ మిపుడు.  

6-331-వచనము 
ఇట ి  సుత తియించుచుని దే్వతలకు భకతవతసలుండెైన వ ైకుంఠుండు పసినుిం 
డయిెా నపుపడు. 

6-332-సీస పదాము 
తగు శంఖ్ చక ీగద్ా ధర్ుం డగువానిుఁ;  
 శ్రవీతస క్సుత భ శ్రలీ వానిుఁ 
గమనీయ మాణికా ఘన కిరీటమువాని;  
 ద్వవావిభూషణ ద్ీప్రతవాని 
మండిత కేయూర్ కుండలంబులవాని;  
 సరర  యుర్సథలమునుఁ జ లుఁగు వానిుఁ 
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దనుుఁబో లు సేవకదండంబు గలవానిుఁ;  
 జిలుగ ైన పచుని వలువవాని 

6-332.1-ఆటవ లద్వ 
ద్ెలి దమిెవిర్ులుఁ ద్ెగడు కనుిలవాని 
నవసుధ్ాదవింపు నవుివానిుఁ 
గనియిె వేలుపప్రండు కపపర్పాట తోుఁ 
గనుిలందు నుని కఱవు ద్ీఱ.  

6-333-సీస పదాము 
తన సేవకులలోనుఁ దడుఁబడు ర్ూపంబు;  
 శ్రవీతస క్సుత భ శ్రలీుఁ ద్ెలుప 
వికచాబాములతోడ వీడిడు కనుిల;  
 కడలు దైె్వాఱెడు కర్ుణుఁ ద్ెలుప 
న లి లోకములకు నిల ైి న భాగాంబుుఁ;  
 గాపుర్ం బుండెడు కమల ద్ెలుప 
మూుఁడుమూర్ుత లకును మొదల ైన తేజంబు;  
 ధ్ాతుఁ బుటిటంచిన తమిె దె్లుప 

6-333.1-ఆటవ లద్వ 
బుద్వధ ుఁ బో లపరాని పుణాంబుుఁ దతాపద 
కమల జనిత యిెైన గంగ ద్ెలుప 
నపమేి్యుుఁ డభవు డవాకుత ుఁ డవాయు 
డాద్వపుర్ుషుుఁ డఖిలమోద్వ యొప్ెప.  



1272 పో తన తలెుగు భాగవతము – షషఠ  సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

6-334-వచనము 
ఇట ి  జగనోెహ్నాకార్ుండయిన నారాయణుని కృపావలోక నాహిాద చకిత 
సిభావ చర తుల ై సాష్ాట ంగదండపణిామంబు లాచర ంచి ఫాలభాగ పర కీల్లత 
కర్కమలుల ై యిటినిర . 

6-335-ఆటవ లద్వ 
దుర్్మంబు లయిన సిరా్ ద్వ ఫలములుఁ 
బుటటుఁజేయుఁ జాలునటిట గుణము 
గల్లగ  మ్మలుఁగుచుని ఘనుుఁడ వ ై నటిట  నీ  
కర్య మొొకుకవార్ మాద్వపుర్ుష!  

6-336-సీస పదాము 
దండంబు యోగీందమిండల నుతునకు;  
 దండంబు శ్ార్్ఘ కోదండునకును;  
దండంబు మండిత కుండల దియునకు;  
 దండంబు నిషుఠ ర్ భండనునకు;  
దండంబు మతతవేదండ ర్క్షకునకు;  
 దండంబు రాక్షసఖ్ండనునకు;  
దండంబు పూరేణందు మండల ముఖ్ునకు;  
 దండంబు తేజః పచిండునకును;  

6-336.1-తటేగతీి 

దండ మదుాత పుణాపధి్ానునకును;  
దండ ముతతమ వ ైకుంఠధ్ామునకును;  
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దండ మాశితీ ర్క్షణ తతపర్ునకు;  
దండ ముర్ు భోగ నాయక తలుపనకును.  

6-337-ఉతపలమాల 

చికికర  ద్ేవతావర్ులు చిందఱ వందఱల ైర  ఖ్ేచర్ుల్;  
సుికకిర  సాధాసంఘములు; సో ల్లర  పనిగు లాజి భూమిలో;  
మకొికర  ద్వవాకోట;ి గడు మగొ ్ర  యక్షులు వృతుిచేత నీ 
చికికనవార  న ైన దయచేయుము నొవికయండ నో! హ్రీ!  

6-338-కంద పదాము 
మొదలాఱిన ర్కకసులకు 
మొదల ై మా కాపదలకు మూలం బగుచుం 
దుద మొదలు లేని ర్కకసు 
తుద్వ చూపుఁ గదయా! తుదకుుఁ దుద్వ యిెైన హ్రీ!  

6-339-తేటగతీి 

అకట! ద్వకుకల క లి ద్వక ైకన మాకు 
నొకక ద్వకుకను లేదు కాలూనుఁ న ైన;  
ద్వకుకగావయా! నేుఁడు మా ద్వకుకుఁ జూచి 
ద్వకుక లేకునివార్ల ద్వకుక నీవ.  

6-340-కంద పదాము 
నీ ద్వకుక గానివార కి 
నే ద్వకుకను లేదు వ దక యిహ్పర్ములకున్ 
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మోద్వంపుఁ దలుఁచువార కి 
నీ ద్వకేక ద్వకుక సుముె; నీర్జనాభా!  

6-341-తేటగతీి 

అర్య మాతేజములతోడ నాయుధములు  
మింొగ  భువన తయింబును మింొగుచుని 
భీకరాకార్ు వృతుినిుఁ బీచ మడుఁచి 
యెిలి భంగుల మా భంగ మీుఁగు మభవ!  

6-342-ఆటవ లద్వ 
పర్మపుర్ుష! దుఃఖ్భంజన! పర్మే్శ!  
భకతవర్ద! కృషణ ! భవవిదూర్!  
జలర్ుహాక్ష! నినుి శర్ణంబు వేుఁడెద 
మభయ మిచిు కావవయా! మముె.  

6-343-వచనము 
నమసేత  భగవనాిరాయణ! వాసుద్ేవ! యాద్వపుర్ుష! మహానుభావ! 
పర్మమంగళ్! పర్మకళాాణ! ద్ేవ! పర్మకార్ుణికు లయిన పర్మహ్ంస లగు 
పర వాిజకులచేత నాచర తంబు లగు పర్మసమాధ్వ భేదంబులుఁ బర సుుటం 
బయిన పర్మహ్ంస ధర్ెంబుచేత నుద్ాా టితం బగు తమః కవాటద్ాిర్ంబున 
ర్సావృతంబయిన యాతెలోకంబున నుపలబామాతుిండవ ై, నిజ 
సుఖ్ానుభవుండ వ ై యుని నీ వాతె సమవేతంబు ల ై యప్ేక్ింపుఁ బడని 
శరీర్ంబులకు నుతపతిత  సరథతి లయ కార్ణుండ వ ై యుండుదువు; గుణసర్్ 
భావితుండవ ై యపర మిత గుణగణంబులుగల నీవు, ద్ేవదతుత ని మాడికుఁ 
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బార్తంతయింబున నబిబన కుశల ఫలంబుల ననుభవించి చింతింతువు; 
షడు్ ణ ైశిర్ాసంపనుిండవ ైన నీ వాతాెరాముండ వయి యుండుదువు; గుణసర్్ 
భావితుండవయి యపర మిత గుణగణంబు లరాిచీన వితర్క విచార్ 
పమిాణభావంబులగు తర్కశ్ాసత రంబులుఁ గర్కశంబు లయిన పజిఞలు గల్లగ , 
దుర్వగహీ్వాదు లయిన విద్ాింసుల వివాద్ానుసర్ణంబుల యందు 
నుపర్తంబులగు నసరతనాసీతతాాద్వ వాకాంబుల సమసత  మాయామయుండ వ ై నిజ 
మాయచేతుఁ గానంబడక యుకితగోచర్ుండవ ై, సమసత  విషమ ర్ూపంబులుఁ 
బవిర తంతువు; ద్ేవా! ర్జాువు నందు సర్పభాింతి గలుగునట ి  దవిాాంతర్ంబులచేత 
బహి్ెం బయిన నీ యందుుఁ బపించ భాింతి గలుగుచుండు సరేిశిరా! 
సర్ిజగతాకర్ణర్ూపం బెైన నీవు సర్ిభూత పతిాగాతె వగుటంజేసర 
సర్ిగుణాభావభాసో పలక్ితుడవ ై కానంబడుదువు, లోకేశిరా! భవనెహిమ 
మహామృతసముది విపుు టసకృతాపన మాతంిబున సంతుషటచితుత ల ై, నిర్ంతర్ 
సుఖ్ంబున విసాెర త దృషట  శీుత విషయ సుఖ్ లేశ్ాభాసుల ైన 
పర్మభాగవతులు భవచేర్ణకమల సేవాధర్ెంబు విడువర్ు; తిిభువనాతెభవ! 
తిివికమీ! తిిణయన! తిిలోక మనోహ్రానుభావ! భవద్ీయ వ ైభవ విభూతి 
భేదంబు ల ైన దనుజాదులకు ననుపమకమీ సమయం బెఱింగ , 
నిజమాయాబలంబున సుర్ నర్ మృగ జలచరాద్వ ర్ూపంబులు ధర యించి, 
తద్ీయావతార్ంబుల ననుర్ూపంబెైన విధంబున శిక్ింతువు; భకతవతసలా! 
భవనుెఖ్ కమల నిర్్త మధుర్ వచనామృత కళావిశ్ేషంబుల, నిజ ద్ాసులమ్మైన 
మా హ్ృదయతాపం బడంగ ంపుము; జగదుతపతిత  సరథతి లయకార్ణ పధి్ాన ద్వవా 
మాయా వినోదవర తవ ై సర్ిజీవనికాయంబులకు బాహ్ాభాంతర్ంబుల యందు 
బహి్ె పతిాగాతె సిర్ూప పధి్ానర్ూపంబుల ద్ేశకాల ద్ేహావసాథ న విశ్ేషంబులుఁ, 
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దదుపాద్ాను భవంబులు గల్లగ , సర్ిపతిాయసాక్ివ ై, 
సాక్ాతపర్బహి్ెసిర్ూపుండవ ై యుండెడి నీకు నేమని వినివించువార్ము? 
జగద్ాశయీంబెై, వివిధ వృజిన సంసార్ పర శమీోపశమనం బెైన భవద్ీయ 
ద్వవాచర్ణ శతపలాశచాేయ నాశయీించెదము;" అని పె్కుకవిధంబుల వినుతించి 
యిటినిర . 

6-344-కంద పదాము 
తేజంబు నాయువును వి 
భాిజిత ద్వవాాయుధములుుఁ బర్ువడి వృతుిం 
డాజి ముఖ్ంబున మింొగ ను 
మా జయ మింక ందుుఁ? జ పుపమా; జగద్ీశ్ా!  

6-345-వచనము 
అని యి టితిమనోహ్ర్ చతుర్ వచనంబుల భకితపర్వశులయి వినుతి 
చేయుచుని ద్ేవతలం జూచి, య పపర్మే్శిర్ుండమృత పాియంబు లగు 
గంభీర్భాషణంబుల ని టినియిె. 

6-346-కంద పదాము 
మ దుపసాథ నం బగు మీ 
సదమల సుజాఞ నమునకు సంతోషమునం 
బొ దల  మద్వుఁ బీితి నొంద్వతి 
వదలక నా భకిత ప డమి వార్థం బగునే?  

6-347-వచనము 
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మఱియును, బీితుండన ైన నాయందు భకుత లకుం బొ ందరాని యర్థంబు లేదు, 
విశ్ేషరంచి నాయందునేకాంతమతి యిెైన తతతవవిదుం డనాంబులం గోర్కుండు; 
గుణంబుల యందుుఁ దతతవజాఞ నగోచర్ుం డైెన వాుఁడు విషయనివృతతచితుత ండెై 
సంసార్ మార్్ంబు నిచిేంపడు; కావున మీకు శుభం బయిెాడు; దధ్ీచియను 
ఋషర సతతముండు గలం డతని శరీర్ంబు మద్విద్ాాతిశయ మహ్తతవంబునను 
ద్ేజఞవిశ్ేషంబు నను సార్వంతంబెై యునియద్వ; నతని నడిగ , తచేరీర్ంబుుఁ 
బుచిుకొనుండు; అతండు పూర్ికాలంబున యశిినీద్ేవతలకు నశిశిరోనామం 
బను బహి్ెసిర్ూపం బగు నిషకళ్ంకం బయిన విదా యుపద్ేశించిన; వార్లు 
జీవనుెకితతత వంబు నొంద్వర  మఱియు తిషటృ పుతుిండయిన విశిర్ూపునకు 
మద్ాతెకం బయిన యభేదా కవచంబు నిచెుుఁ; గావున నతం డతివద్ానుాండు; 
ద్ేహ్ంబు వంచింపక మీకిచుు; నతని శలాంబులు విశికర్ె నిర ెతంబు ల ై, 
శతధ్ార్లు గల యాయుధ శ్ేషీఠ ంబయి, మతేతజఞపబృంహితం బయి 
వృతాిసుర్శిరోహ్ర్ణ కార్ణం బయి యుండు; ద్ానం జేసర మీర్ు పునరి్బా 
తేజఞసాత ర యుధ సంపదలు గల్లగ  వ ల్లంగ దర్ు; విశ్ేషరంచియు మదాకతవర్ుల ైన వార్ 
లే లోకంబుల న విర కి నజయుాలు; కావున మీకు భదిం బయిెాడు" మని 
భూతభావనుం డెైన భగవంతుం డదృశుాం డయిెా; నపుపడు ద్ేవతలు 
దధ్ీచిముని కడకుం జనిర ; అ తతఱి నిందుిం డిటినియిె. 

6-348-ఆటవ లద్వ 
ద్ేహి సుఖ్ము గోర  ద్హే్ంబు ఘటియించి 
ద్ేహి విడువ లేుఁడు ద్ేహ్ మ్మపుడు;  
ద్ేహి! యసెద్ీయ ద్ేహ్ంబుకొఱకున ై 
ద్ేహ్ మీుఁగదయా! ద్ేవతలకు.  
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6-349-ఉతపలమాల 

ఎకకడ న లి లోకముల న విర్ు గోర్ని కోర క, నేుఁడు మా 
తెకకల్లపాట నన్ ద్వవిర  ద్ేహ్ము వేుఁడగ వచిునార్; మే్ 
మ్మకకడ? తీవ ికర్ెగతి యెికకడ? ద్ెైవకృతంబు గాక; యిా 
ర్కకపు ద్ాన మీ వర్ుస రోయక వేుఁడుదురే జగంబులన్?  

6-350-కంద పదాము 
నీచగతి యిెలిభంగుల 
యాచన యని తెల్లసర తగని దడుగుదు రేనిన్ 
యాచక వర్్ము లోపల 
నీచకులనుఁ బడర ? యిెంత నేర్పర్ుల ైనన్.  

6-351-కంద పదాము 
అడుగంగరాని వసుత వు 
లడుగర్ు బతిమాల్ల యెిటిట యర్ుథ లు నిను నే 
మడగి తిమి ద్ేహ్మ్మలిను 
గడు నడిగ డు వార కేడ కర్ుణ? మహాతాె!  

6-352-ఉతపలమాల 

నావుడునా దధ్ీచియు మనంబున సంతసమంద్వ నవిి సం 
భావిత వాకా పదధతులుఁ బలుకచు నిటిన ుఁ బేర ెతోడ నో!  
ద్ేవతలార్! పాిణులకుుఁ ద్ెకకల్ల మృతుాభయంబు పూనుటే 
భావములం దలంపర్ు కృపామతి న నిుఁడు మీ మనంబులన్.  
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6-353-ఆటవ లద్వ 
ఎలమి బదిుక నిచు న నసరన వార కి 
ద్ేహ్ మ్మలిభంగ ుఁ ద్ీపు గాద్ె?  
యచుాతుండు వచిు యర థంచె నేనిని 
దనుి నిచుునటిట ద్ాత గలుఁడె?  

6-354-వచనము 
అద్వయునుం గాక 

6-355-సీస పదాము 
అర్థంబు వేుఁడెడు నర్ుథ లు గలర్ు గా;  
 కంగంబు వేుఁడెడి యర థ గలుఁడె?  
తగు కోర కల నిచుు ద్ానశ్రలుుఁడు గలు్ ుఁ;  
 దన ద్ేహ్ మీ నేర్ుు ద్ాత గలుఁడె?  
యిా నేర్ుువాుఁడు దనిిచిున రోయక;  
 చంప్ెడునటిట  యాచకుుఁడు గలుఁడ?ె  
చంప్రయుుఁ బో వక శలాంబు లనిియు;  
 నేఱి పంచుక పో వువార్ు గలర ?  

6-355.1-ఆటవ లద్వ 
ర్మణ లోకమ్మలి ర్క్ించు వార క ి
హింస చేయుబుద్వధ యెిట ట  ప డమ్మ?  
బాింతి యిెైనయటిట పాిణంబుప్ెైుఁ ద్ీపు 
తమకుుఁ బో ల  న ద్వర ుఁ దలుఁప వలద్ె?  
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6-356-వచనము 
అనిన నిందుిం డిటినియిె. 

6-357-తేటగతీి 

సర్ి భూతదయాపర్ సాింతులకును 
బుణావర్తను లగు మిముెబో ుఁటి వార  
కమిత సతీకర త కాముల కలఘుమతుల 
కియారాని పద్ార్థంబు ల విి గలవు?  

6-358-ఆటవ లద్వ 
అడుగరాని స ముె నడుగ రాదని మానుఁ 
డడుగువాని మాట లడుగ నేల?  
భాింతి నడుగుచోటుఁ బాిణంబు లేనియు 
నిచుువాుఁడు ద్ాుఁపుఁ డిచుుుఁ గాని.  

6-359-వచనము 
అని పర్సంకటంబు దలంపక నిల్లంపులు గార్ాపర్తన్ సవినయ వాకాపర్ంపర్లుఁ 
బాిర థంచిన, నతండు దర్హ్సరతవదనుండెై, యఖిల లోకధర్ెం బెఱింగ యు 
నొకికంత కాలంబు పతిివాకాం బిచిుతి; ద్ీని సహింపదగుదుర్ు; మీయటిట 
వార్లకుం బిియం బగునేని న పుపడెైన విడువందగ న శరీర్ంబు విడుచుట యిేమి 
దురి్భంబు? నధుివం బెైన యిా ద్ేహ్ంబుచేతం గీర త సుకృతంబుల న విం 
డార ాంపకుండు నతండు పాష్ాణాదులకంటె నతి కఠ నుండు; మీయటిట 
పుణాశ్లి కులచేతుఁ గాంక్ింపబడిన శరీర్ం బపమేి్య ధరాెర ాతంబు; ఏ 
ద్ేహ్ంబుచేత సకలభూతంబులు శ్లకానుభవంబున శ్లకించు; హ్రాి నుభవంబున 
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హ్ర ించునటిట  మహాకషట దైె్నాాకర్ం బెైన శరీర్ంబు కాక శునకసృగాలాదుల పాలు 
గాకుండ మే్లయిెా; నని నిశిుతాతుెం డయి దధ్ీచి దతాత వలోకనంబుచేత నిర్సరత 
బంధనుండెై, బుద్ీధంద్వయి మానసంబు లతోుఁ గూడిన క్ేతజిుఞ నిుఁ 
బర్బహి్ెసిర్ూపంబెైన భగవంతు నందు నేకీభూతంబు చేసర, యోగజాఞ నంబున 
శరీర్ంబు విడిచె; అపుపడిందుిం డతని శలాంబుల విశికర్ె నిర ెతం బైెన, నిశిత 
శతధ్ారా సమావృతంబెై వ లుంగు వజాియుధంబుుఁ గ ైకొని, భగవతేతజఞపబృంహితుం 
డెై, యిెైరావతార్ూఢుండెై, సకలద్ేవోతతమ గర్ుడ గంధర్ి ఖ్చర్ కినిర్ కింపుర్ుష 
సరదధ  విద్ాాధర్ పర సేవితు డెై సకల ముని జనంబులు వినుతింపుఁ ద్వలిోక 
హ్రి్కార యిెై, భగవదనుగహీ్ సంపాిపత  మహ్ో తాసహ్ వికసరత వదనార్విందుండెై 
వృతాిసుర్ుప్ెై నడచె; నపుపడు. 

6-360-ఉతపలమాల 

వృతుి ుఁడు ద్ాన వానియ పవితుిుఁడు లోకజిఘాంసకకిీయా 
సూతుి ుఁడు నిగహీాగహీ్ణ సుసరథర్ వాకా వివేక మాన చా 
ర తుి ుఁడు ద్ేవతోర్గ దరీకృత వకుతు ుఁడు రోష దూషరతా 
మితుి ుఁడు శతుిరాకుఁ గని మికకల్లయిెైన యుగాంతకాకృతిన్.  

6-361-కంద పదాము 
మ్మండు గల దనుజ నాయక 
మండలములు గ్లి నడచె మహితోదధతి వే 
దండముల నడుమ జను నడ 
గ్ండయునుం బో ల  నిబిడ గోపో దధతుుఁడెై.  

6-362-కంద పదాము 
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కాలగళ్ళుఁ డడిర  కడువడిుఁ 
గాలునిప్ెైుఁ గవయు మాడిక ఖ్ర్తర్ ర్వ సం 
చాల్లత పూర్ి ద్వగంతర్ుుఁ 
డెై ల్మల మహేందుిమీుఁద నతుఁ డర గ  నృపా!  

6-363-వచనము 
ఇట ి  ర్ుదగిణంబులు, మర్ుద్ణంబులు, నాద్వతాగణంబులు, నశిినీద్ేవతలుుఁ, 
బితృద్ేవతలు, విశ్ేిద్ేవులు, వహిి, యమ, న ైర్ృతి, వర్ుణ వాయు, కుబే, రేశ్ా 
నాదులు, సరదధ , సాధా, కినిర్, కింపుర్ుష, గర్ుడ, గంధర్ి, ఖ్ేచర్పమిుఖ్ంబు 
లగు నింద ిసైెనాంబులతోడ నముచియు, శంబర్ుండును, ననుర్ుిండును, 
ద్విమూర్ధండును, వృషభుండును, నంబర్ుండును, హ్యగీవీుండును, 
శంకుశిర్ుండును, విపచిితితయు, నయోముఖ్ుండును, బులోముండును, 
వృషపర్ుిండును, హేతియుుఁ, బహిేతియు, నుతకట ండును, ధూమకొేశుండును, 
విర్ూపాక్షుండును, గప్రలుండును, విభావసుండును, నిలిలుండును, 
బలిలుండును, దందశూకుండును, వృషధిజుండును, గాలనాభుండును, 
మహానాభుండును, భూతసంతాపనుండును, వృకుండును, సుమాల్లయు, 
మాల్లయు మునిగు ద్ెైతేయ ద్ానవ యక్ష రాక్షసాదాసంఖ్ాంబు లగు 
వృతాిసుర్ు బలంబు లంతం దలపడి, సమర్ంబు చేస; ర్పుపడు. 

6-364-చంపకమాల 

అసుర్ులకున్ సురావళికి నయిెా మహార్ణ మపుప డొండొర్ుల్  
ముసల గద్ాసర కుంత శర్ ముద్ర్ తోమర్ భింద్వపాల ప 
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టిటస పట శూల చకమీుల ఠేవలు చూప్ర యదల్లు యార్ుుచున్  
మసలక కప్రప ర్సత రముల మార్కని మంటలు మింట నంటగన్.  

6-365-కంద పదాము 
ఒండొర్ులుఁ గడవ నేసరన 
కాండము లాకాశపథముుఁ గప్రప మహ్ో లాక 
దండంబు లగలసర నిషుఠ ర్ 
భండన ముఖ్ మొప్ెపుఁ జూడుఁ బళి్యోచితమ్మై.  

6-366-చంపకమాల 

సుర్వర్ు లేయు బాణములు చూడిక కగోచర్మ్మై నభసథలం 
బఱమిుఱి గప్రప రేసర ద్వవసాంతముుఁ జేసరన ల్మల నా సురే 
శిర్ బలయూధ వీర్ులను సాయక పంకుత ల చేత వాని ర్ూ 
పఱ శతధూళిుఁ జేసర పఱప్ెైన తమం బొ నర ంచి రార్ుుచున్.  

6-367-చంపకమాల 

సమర్మద్ాంధు ల ై సుర్ నిశ్ాచర్ వీర్ులు సెైనికాంఘి్ొ సం 
కమీిత మహమపరాగములు గమీిెన నుమెల్లకంపుుఁ జీకట ల్ 
తమ కనుద్యయి కడాముగుఁ ద్ార్కనినం జల మే్ద్వ పో ర  రా 
కమీిత నిజాంతర్ంగ పర ఘటిటత రోష మహాగ ి ప్ెంపునన్.  

6-368-కంద పదాము 
అతిగళిత ర్కతధ్ారా 
క్షతములతోుఁ గానుఁబడిర  సెైనికులు మహ్ో  
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దధత రోషవహిి కీలలు 
వితతం బెై ప్ెలిగ లి్ల వ డల డి భంగ న్.  

6-369-సీస పదాము 
ఠవణించు శింజినీ టంకార్ ర్వములు;  
 భట సరంహ్నాదంబుుఁ బర ఢవింప 
భీషణోతతమ హ్య హేష్ావిఘోషంబు;  
 కర  బృంహితసూపర తుఁ గంీదుకొలుప 
సమర్ నిశశంకాంశ శంఖ్ నినాదంబు;  
 నేమి సినంబుల నిహ్ివింపుఁ 
దుములమ్మై చెలుఁగ డు దుందుభి ధ్ాినంబు;  
 లటటహాసంబుల నాకమీింప 

6-369.1-తటేగతీి 

ఘటిత శసాత ర సత ర నిషుఠ ర్ ఘటటనోతథ 
ఖ్ర్ కఠో రోర్ు విసుుల్లంగంబు లడర  
ద్వవా కోటీర్ మణిఘృణి ద్వకకర ంప 
సమర్ మొనర ంచి ర్సుర్ులు నమర్వర్ులు.  

6-370-వచనము 
ఇట ి  పళి్యసంర్ంభ విజృంభిత సముతుత ంగ ర్ంగతతర్ంగ త భెైర్వారావ నిషూఠ యత 
నిషుఠ ర్ మహార్ణవంబునుం బో ల  యుగాంత సంకాీంత ఝంఝాపవన పర కంప్రత 
ద్ీర్ ానిరాాత నిబిడ నిషుఠ ర్ నీర్దంలుం బో ల , నుభయ సెైనాంబులు గలసర సంకుల 
సమర్ంబు సలుపు సమయంబున, యుగాంత కృతాంత సకలపాిణి సంహార్ 
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కార్ణల్మలయుం బో ల ుఁ, బద్ాతిరాతి మావంత ర్థవక మహార్థవక వీర్ు లగండుర్ులు 
చండగతిం గాండంబులు పఱపుచు, గదలం జదుపుచుుఁ, గతుత లుఁ గతతళ్ంబులుఁ 
జినుుఁగం బొ డుచుచు, నడిదంబుల నఱకుచుుఁ, గుంతలంబులం గుీచుుచు, 
గుఠార్ంబుల వచిుుచు, ముసలంబుల మోుఁదుచు, ముద్ర్ంబులం బాుఁదుచుుఁ, 
జకంీబులం దుించుచు, సబళ్ంబుల నొంచుచు, చుర యల మ్మఱుముచు, 
శూలంబులుఁ దుఱుముచు, వాజుల కుఱికియు, వాలంబుల నఱికియుుఁ, ద్ొడలు 
తుండించియుుఁ, ద్ొండంబులు ఖ్ండించియు, మ్మడ ల డయించియు, మ్మదళ్ళు 
గ డయించియు, నములు దుించియు, నాసరకలు దె్ంిచియుుఁ, బదంబుల 
విఱిచియుుఁ, బార్శంబులం జఱచియు, గజంబులుఁ బఱప్రయు, గాతంిబుల 
మఱప్రయుుఁ, గుంభంబులుఁ బగ ల్లంచియుుఁ, గ్ముెలుఁ బెకల్లంచియు, హ్సతంబులుఁ 
దుండించియు, నంగంబులుఁ జించియు, ర్థంబుల చల్లయించియు, ర్థవకుల 
బొ ల్లయించియు, సార్థుల జంప్రయు, సెైంధవంబులుఁ దంప్రయు, శిర్ంబు 
నొగ ల్లంచియు, సీసకంబు లగ ల్లంచియు, ఛతంిబుల నుఱుమాడియుుఁ, 
జామర్ంబులం దునుమాడియు, సెైనాంబులుఁ జిద్వప్రయు, సాహ్సుల 
మ్మద్వప్రయు, నడుములు దుించియు, మఱియును బర్సపర్ 
గుణవిచేుదనంబున, ననోానా కోదండ ఖ్ండన పట తింబు నుభయ సెైంధవ 
ధిజ సార్థవ ర్థవక ర్థ వికలనంబును, నొండొర్ుల పాద జాను జంఘా హ్సత  
మసతక నిరా్ళ్నంబును, ర్కత మాంసమే్దః పంకసంకల్లత సమరాంగణంబునున ై 
యతి ఘోర్ భంగ ం బెనంగ ర ; అపుపడు. 

6-371-చంపకమాల 

సమజయమున్ సమాపజయ సామా పర శమీమున్ సమోర్ు వి 
కమీము సమాసత రశసత రబల గర్ిము న ై కడు ఘోర్ భంగ  నా 
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నముచి విరోధ్వ సెైనా గణనాథులతోడ నిశ్ాచరేశి రో 
తతములు దుర్ంబుజేసర ర్గ ుఁ ద్ార్కని వృతుిబలంబు పాిపునన్.  

6-372-వచనము 
అపుపడు. 

6-373-లయగాీ హి 

మొతతముగుఁ బాఱు ప్ెనున తుత ర్ు మహానదులుఁ; 
 దతతర్ముతో నుఱికి కుతుత కలు మోవం 
జితతముల నుబిబ వ స న తుత కొను భూతముల; 
 నతుత కొని శ్ాకినులు జొతితలుచు మాంసం 
బుతతలముతో మ్మసుఁగ  నృతతములు జేయు మద; 
 మతతఘన ఢాకినులు వృతతగతిుఁ బేవిుల్ 
బితతర్ములం ద్వగ చి మ్మతతమ్మదడుల్ మొనసర; 
 గుతతగ్నుచుండ భయవృతిత ుఁ గల నొప్ెపన్.  

6-374-వచనము 
ఇట ి  దే్వద్ానవులు నర్ెద్ాతీర్ంబునుఁ గృతయుగంబునం దలపడి 
తేతిాయుగంబు చ్చుునంత కాలంబుుఁ బో ర్ు ద్ార్ుణంబుగాుఁ జేయు చుండ; 
నంత వృతాిసుర్ు భుజబలంబు ప్ెంపునుఁ ద్ెంపుచేసర కంప్రం పక నిల్లంపులప్ెై 
ర్కకసులు గుంపుల ై ప్ెంపు చూప్ర మహా వృక్ష పాష్ాణ గ ర శిఖ్ర్ంబులు వర ించిన. 

6-375-మతేతభ వికీీడతిము 
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గ ర  పాష్ాణ మహమజముల్ గుఱియుఁగా గీరాిణులనిింటి ని 
షుఠ ర్ నారాచపర్ంపర్ల్ పఱపుచున్ జూర్ణంబుుఁ గావింప ని 
ర్ార్ ల్మలం దమచేయు సతతవములు ద్యర్ాంగంబు ల ై పో వుఁగాుఁ 
ద్ెర్లన్ రాక్షస యోధవీర్ుల మద్యద్ేకింబు సంఛినిమ్మై.  

6-376-కంద పదాము 
పచిుర్ముగ రాక్షసావళి 
ఖ్చర్ులప్ెై నేయు నిబిడకాండావళి దు 
ర్ిచనుుఁ డెడ నాడు మాటలు 
సుచర తుిని యందుుఁ బో ల ుఁ జొర్వయిెా నృపా!  

6-377-వచనము 
అపుపడు. 

6-378-వనమయూర్ము 
అంత సుర్లేయు నిబిడాసత రములపాల ై 
పంతములు దకిక హ్త పౌర్ుషముతో ని 
శిుంతగతి ర్కకసులు సరగు్ డిగ  భూమిం 
గంతుగ్ని పాఱి ర్పకార్పర్ు లార్ిన్.  

6-379-కంద పదాము 
కొండలుఁ బో ల డు ర్కకసు 
లగండొర్ులం గడవుఁ బాఱి ర్ుకకఱి పట  కో 
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దండముఖ్ సాధనంబులు 
భండనమున వ ైచి ద్వవిజపతు లార్ింగన్.  

6-380-వచనము 
ఇట ి  సమర్తలంబువాసర తన పాిపుమాసర, తీసరపఱచుచుండు దండనాయకులం 
జూచి, యకుటిలమతిం బకపక నగ  వృతాిసుర్ుండు, ఇటినియిె 

6-381-ఉతపలమాల 

క్షులితవృతిత  మీ కగున ? శూర్ుల కిమ్మెయిుఁ గీర త భోగముల్ 
గ్లిగుఁ జేయు చావు మద్వుఁ గోర నవార్ల క ైనుఁ గలు్ నే?  
తలిడ మంద్వ యిా సమర్ధర్ెము మాని తలంగుఁ బాడియిే?  
మలుి ుఁడు దురా్మపథినమతుత ుఁడు వృతుిని పాటెఱుంగరే?  

6-382-కంద పదాము 
చావు ధుివమ్మైన పాిణికిుఁ 
జావులు ర ం డర్సరకొనుుఁడు సమర్మునందున్ 
భావింప యోగమందును 
జావంగా లేని చెడుగుచావుం జావే?  

6-383-వచనము 
అని వాసుద్ేవ తేజఞవిశ్ేష విశ్ేషరతుల ై దవానలకీలలం బో ల  వ లుంగుచు వ ఱచి 
వ నిిచిు పాఱెడు నసుర్ుల వ నుకొని తఱుము సుర్వీర్ులం జూచి హ్ుంకర ంచి 
సిరా్ నుభవంబున నిచులేకుండె నేని మదవలోకన సపర్శన మాతంిబు ముందర్ 
నిలుతుర్ు గాక; యని యేిచి కలాపంతానలప ఘనఘనాటోపంబునుం బో ల ుఁ 
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గఠోర్కంఠ హ్ుంకార్ తరా్నంబులన్ గర ాలుి చుుఁ, బళి్యకాల పవన పర భావిత 
మహాశిఖిశిఖ్ావళ్ళలుఁ దృణీకర ంచు కుటిలావలోకనంబుల నాలోకించుచుం, గాల 
పర పకి ల్మలాలోలుండయిన శూల్ల పో ల్లక నాభీలమూర త యిెై సకల జీవభార్ భర్ణ 
దుర్ార్ భగి బహిాెండ మహాధ్ాినంబు భంగ  నాసో పటించిన. 

6-384-ఉతపలమాల 

కూడ ెజగంబు లనిియును; గుీంకిర  సూర్ా సుధ్ాంశు; లదుి లూ 
టాడ;ె నభసథాలం బగ ల ; నంబుధు ల్లంక ; నుడుగహీాళి ప 
టూట డె; వడిం ద్వశల్ పగ ల ; నుర్ిర్ కుీంగ ; నజాండభాండ మ 
లాి డ;ె విధ్ాత బెగ్డిల ; నార్ుుచు వృతుిుఁడు బొ బబప్ెటిటనన్.  

6-385-లయగాీ హి 

కూల్లర  వియచుర్లు; సో ల్లర  ద్వశ్ాధ్వపులు; 
 వాిల్ల ర్మర్వజిము; దూల్ల ర్ుర్గేందుిల్; 
ప్ేిల్లర  మర్ుతుత ; ల ద జాల్లగ్ని రాశిినులు; 
 కాలుడిగ  ర్ుదుి లవల్మల బడి రార తన్; 
వేలి్లర  ద్వనేశిర్ులు; కీల డల్లనట ి  సుర్; 
 జాలములు ప్ెనిిదుర్ పాలగుచు ధ్ారా 
భీల గతితోడుఁ దమ కేల్లధనువుల్ విడిచి; 
 నేలుఁబడి మూర్ేలను ద్ేల్లర  మహాతాె!  

6-386-వచనము 
ఇట ి  కఠోర్ కంఠనాదం బొ నర ున నశనిపాతంబునం గూలు పాిణిచయంబు భంగ  
నంగంబు ల ఱుంగక ర్ణర్ంగంబునం బడి బిట ట  మూర ేలి్లన, 
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ద్వవిజరాజసెైనాంబుల వృతాిసుర్ుండు సంగర్ర్ంగ దురా్ముండెై మహమవలయంబు 
పద్ాహ్తంబుల గడగడ వడంక, నిశితశూలంబు గేల నంకించుచు, మద్వంచిన 
భదమిాతంగంబు కమల వనంబు చ్చిు, మటిటమలాి డు విధంబున 
నిమీల్లతాక్షుండయి, తన పదతలంబుల ర్ూపంబులు మాయం జముర్ుచు, 
వ కకసంబుగుఁ గీడీించు వానింగని వజిి వజశితోపమ నిషుఠ ర్ గద్ాదండం బాభీల 
భంగ ుఁ బళి్యకాల మారాత ండ చండపర వేష ప్ేిర తంబుగాుఁ ద్వపి్రప వ ైచిన. 

6-387-మతేతభ వికీీడతిము 
అద్వ మింటం బెనుమంట లంటుఁ బఱప్ెై యాభీల వేగంబునం 
గద్వయన్ వచిున ల్మల వామకర్ సంకాీంతంబు గావించి, బె 
టిటదుుఁడెై చేర  సురార  ద్ానిుఁ గ్ని కాఠ నోార్ు పాతంబులం 
జద్వయన్ మోుఁద్ె గజేంద ిమసతకము నుతాసహ  క సాహాయుాుఁడెై.  

6-388-ఆటవ లద్వ 
అగ్జంబు గుల్లశహ్తిుఁ గూలు కులమహి 
ధంిబుుఁ బో ల  ర్కతధ్ార్ లుర్ల 
మసతకంబు పగ ల్ల మదమఱి జిర్జిర్ుఁ 
ద్వర గ  భీతితోడుఁ ద్ెర్ల్ల పఱచె.  

6-389-ఉతాసహ్వృతతము 
గజము ద్ెర్ల్ల ద్ాని కొఱల్ల కంప మొంద్వ పాఱుఁగా 
భజన నిందుిుఁ డంకుశమునుఁ బటిట  బిట ట  నిలుపచున్ 
నిజసుధ్ార్సెైకపాన నిర్ణ యారా్ు కర్మునన్ 
ఋజత మీఱ నిమిఱె నద్వయు రీతి మ్మఱసర కీమెఱన్.  
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6-390-వచనము 
ఇవిిధంబున న ైరావతంబును సేదద్ేర్ుుచు, న దుర్నిలుచుని భిదుర్పాణింగని, 
తోుఁబుట ట వుుఁ జంప్రన తెంపుుఁ దలంచి, మోహ్శ్లకంబున విపరాాసంబుగా 
నవుిచు నాహ్వకామాార థ యిెై వృతుిం డిటినియిె. 

6-391-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నాకుం బెదాయు నీకు సదు్ ర్ువు ద్ీనవాిత ర్క్షున్ శుభా 
లోకుం జంప్రతి విట ి  పాపమతివ ై లోభంబుతో నియిెాడన్ 
లోకుల్ నవిుఁగ మదుాజాపటిమకున్ లోన ైతి వీ శూలమం 
ద్ాకంప్రంపుఁగ నినుి గుీచిు ఋణముకాత తుెండన ై ప్ేర ుదన్.  

6-392-కంద పదాము 
ఎటిట తులు వయినుఁ గానీ 
న టటన తన బదిుకుకొఱకు నీవల  గుర్ువుం 
జుటటమును బుణుా బాిహ్ెణుుఁ 
బటిట వధ్వంపంగుఁ గలుఁడె? పశువుం బో ల న్.  

6-393-చంపకమాల 

దయయును సతామున్ విడిచి ధర్ెముమాని యశంబుుఁబాసర శ్రీ  
జయములుఁ బాఱుఁద్యల్ల పుర్ుషతిము గానక లోకనింద్వతా 
హ్ియుుఁ డగువాని చావునకు నార్ుాలు గుందుదురే? సృగాలముల్ 
ప్రియమున నంట నే శవముుఁ? బేలిక చేర్ున ? కంకగృధిముల్.  

6-394-కంద పదాము 
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నికకమగు పాపములచేుఁ 
జికకితివి నిశ్ాత శూల శిఖ్రాగమీునన్ 
మకికంచి నీదు మాంసము 
నకకలుుఁ గుకకలును జేర  నమల నొనర్ుత న్.  

6-395-ఉతపలమాల 

ద్ీకొని నీకు నేుఁ డిచట ద్వకకని వచిునవార్ు గల్్లరే?  
నేకమతిం బిశ్ాచముల క లిను దృప్రత గ మనిిశ్ాత శూ 
ల ైక మహాగ ి కీలల ననేకవిధంబుల సో మయాజి న ై 
మే్ుఁకల జేసర వేలి ుద నమే్య మద్యదధతి వాిల్ల యియానిన్.  

6-396-కంద పదాము 
కాక ననుుఁ గుల్లశధ్ార్ల 
ద్ీకొని నిర ాంపుఁ గల్లగ  తేనిుఁ బభిూతో 
ద్ేకింబు చేసర శూర్ుల  
పాికట పదపదె ధూళి భాగంగగుదున్.  

6-397-సీస పదాము 
సంద్ేహ్ మే్టికి జంభార  వేవేగ;  
 భిదుర్ంబు వేయిు మాభీల భంగ  
నతిలోభి నడిగ న యర్థరాశియుుఁ బో ల ;  
 గడపకు మిద్వ వృథ గాదు సుముె;  
ముర్మరా్నుని తేజమున నా దధ్ీచి వీ;  
 రాాతిశయంబున నధ్వకమయిన 
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యద్వగాన హ్ర చే నియంతిి తోనితుుఁడ వ ై;  
 గ లువుము శతుిల గీ టడంచి 

6-397.1-ఆటవ లద్వ 
యిెందుుఁ గలుఁడు విషుణ  డందు జయశ్రలీు 
ప ందు గాుఁగ వచిు ప ందుచుండు;  
గాన భకతవర్దుుఁ గమలాక్షు సరేిశు 
పదములందు మనముుఁ బద్వలపఱతు.  

6-398-వచనము 
ఇపుపడు వజధి్ార్లం ద్ెంిపబడిన విషయ భోగంబులు గలవాుఁడ నయి, శరీర్ంబు 
విడిచి, భగవద్ాధ మంబు నొంద్ెద; నారాయణుని ద్ాసుండ న ైన నాకు 
సిర్్మర్తయపాతాళ్ంబులం గల సంపద్యాగంబులు నిచుగ ంపంబడవు; 
తెైరవర ్కాయాస ర్హితంబెైన మహ  శిర్ాంబు పసిాద్వంచుం గావున ననుపమే్యం 
బెైన భగవత్రసాదం బనుాల కగోచర్ం; బద్ేావుని పాద్ెైక మూలంబుగా నుండు 
ద్ాసులకు ద్ాసానుద్ాసుండ నగుచునివాుఁడ" నని యపపర్మే్శిర్ు నుద్ేాశించి. 

6-399-చంపకమాల 

అర్యుఁగ భకతపాలనము ల ైన భవదు్ ణజాల మాతె సం 
సెర్ణము చేయ వాకుక నిను సనుితి చేయ శరీర్మ్మలిుఁ గ ం 
కర్ పర వృతిత  చేయ మద్వుఁ గాంక్ష యొనర ుదుఁ గాని యొలి నే 
నర ద్వ ధుివోనితసథలము నబాజు పటటణ మింద ిభోగమున్.  

6-400-ఉతపలమాల 
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ఆుఁకల్ల గ్ని కేపీులు ర్యంబున నీకలురాని పక్షులున్ 
ద్ీకొని తలి్లకిన్ మఱి విద్ేశగతుండగు భర్త కంగజ 
వాాకులచితత  యైెిన జవరాలును దతతఱ మందు భంగ  నో!  
శ్రకీర్! పంకజాక్ష! నినుుఁ జేర్ుఁగ నామద్వ గోర డుం గద్ే.  

6-401-కంద పదాము 
నాకును సఖ్ాము పుణా 
శ్లి కులతోుఁగాని తతతవశూనుాలు సంసా 
ర ైక విమోహ్ులతోడం 
గాకుండనొనర్ుపమయా కంజదళాక్ా 

6-402-వచనము 
అని పలుకుచు. 

6-403-మహాసగాిర్ 

హ్ర ప్ెై సరాితుెప్ెై నతాగణితగుణుప్ెై నంతర్ంగంబు పర్ిన్ 
సర మే్నుప పంగుఁ జావుంజయమును సర గాసంతసంబందుచుం భీ 
కర్ుుఁడెై కాలాగ ి పో ల ం గనులుచుుఁ గవిసెన్ గర్ిదురాిర్ుుఁడెై దు 
ర్ార్ల్మలన్ భూమి గంప్రంపుఁగ ద్వశల దుివన్ భండనోదాండవృతితన్.  

6-404-కంద పదాము 
ద్ొర్ుఁకొని పళి్యోదకమున 
హ్ర ప్ెైుఁ గ ైటభుుఁడు గవియు హ్ంకార్మునన్ 
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సుర్నాథు మీుఁద వృతాి 
సుర్ుుఁడు మద్యదిృతిత  నడచె శూలాయుధుుఁడెై.  

6-405-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కలాపంతాగ ియుబో ల  నులకల గయంగాుఁ ద్వపిుపచున్ ద్ీన నో!  
యలాప! చావు మటంచు శూలము ర్యం బార్ంగుఁ బైెవ ైచినం 
బో లపం గోటిర్విపకిాశత ద్వవిం బో వంగ వీక్ించి యా 
వేలుపల్ ప ంగుఁగ వజధి్ార్ుఁ దునిమ్మన్ వినాిణ మొపాపర్ుఁగన్.  

6-406-ఆటవ లద్వ 
శూల మపుప డతుఁడు సుికకక ఖ్ండించి 
పూని తోన కద్వసర భుజము దుించె;  
నసుర్ గనల్ల యేికహ్సుత ుఁడెై పర ఘంబు 
గ్ని మహేందుిుఁ గ టిట హ్నువు లడిచె.  

6-407-వచనము 
ఇట ి  పళి్యకాల భీషణ పర వేష పో షంబుగా రోషంబునం బర ఘంబుుఁ ద్వపి్రప 
కుప్రపంచి గజ కుంభసథలంబు భగింబు చేసర యిందుి హ్నుపది్ేశంబును 
నిషుఠ రాహ్తి నొప్రపంచిన. 

6-408-కంద పదాము 
గజము మద ముడిగ  తిర్ుగుచు 
గుజగుజన ై గీుఁకప్ెటట ుఁ గుల్లశము నేలన్ 
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భజన చెడి విడిచ ెనిందుిుఁడు 
గజిబిజితో బెగడె నసుర్ కడిమి జగంబుల్.  

6-409-కంద పదాము 
గర్ుడుుఁడు ప దవిన నాగము 
కర్ణిన్ వృతాిసురేందుి కడిమికి లోన ై 
తిర్ుగుడు పడా హ్ర ం గని 
పుర్పుర్ నాహా! యటంచుుఁ బొ గ ల  జగంబుల్.  

6-410-వచనము 
అపుపడు. 

6-411-ఆటవ లద్వ 
గజముపాట  చూచి కడు ద్ీనగతిుఁ జూచి 
పర కర్ంబు జాఱి పడుటుఁ జూచి 
యుదధధర్ె మ్మఱిుఁగ  యుని శతుినిుఁ జూచి 
సరగు్ తోడ వజి ిశిర్ము వాంచె.  

6-412-వచనము 
ఇట ి  యుదధంబున శతుి సనిిధ్వం గర్ంబు జాఱిపడిన వజంిబుుఁ బుచిుకొనక 
నివ ిఱపడి, లజాించి యుని పాకశ్ాసనుం జూచి వృతుిం డిటినియిె. 

6-413-కంద పదాము 
దుర్మునుఁ గ ైదువు వదల్లన 
శర్ణనిను వ ైర జనులుఁ జంపర్ు వీర్ుల్ 
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వ ఱుఁగంద నేల? కుల్లశము 
కర్ మర్ుదుగుఁ బుచిుకొనుము కాచితి నింద్ాి!  

6-414-సీస పదాము 
వజంిబుుఁ గ ైకొని వ ైర  నిర ాంపు; మి;  
 టిడలంగ వేళ్ గా దమర్నాథ!  
యమర్ ద్ేహాధ్ీను ల ైన మూర్ుత ల క లి;  
 నీశు లక్మెశు సరేిశుుఁ బాసర 
కడతేఱ జయములు గలు్ న  యెింద్ెైనుఁ? ; 
 దలపో సర చూడుమా; తతతవబుద్వధ 
నీ లోకపాలకు ల విని వశగతి;  
 వలుఁ బడా పక్షుల వర్తనమునుఁ 

6-414.1-తటేగతీి 

జికిక చేషటలు చేయుచుుఁ జింతగాంతు 
ర్టిట  మృతుా బలంబుల నాతెజయము 
తమద్వగాుఁ గోర  యజాఞ న తంతుి లగుచుుఁ 
గమలలోచను ల్మలా వికార్ములను.  

6-415-తేటగతీి 

మ్మఱయ యంతమియం బెైన మృగము భంగ  
ద్ార్ునిర ెతమ్మైనటిట తర్ణిపో ల్లక 
శక!ీ యిెఱుుఁగుమ యిా భూతజాల మ్మలి 
దళిత పంకేర్ుహాక్షు తంతంిబు గాుఁగ.  
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6-416-వచనము 
మఱియు; భూతంబులచేతను, నింద్వయింబులచేతను, నవశుండెైన పుర్ుషుండు 
పకిృతిచేత వేఱుచేయంబడిన యాతెం బర్మే్శిరానుగీహ్ంబు వాసర 
సుఖియించుచుండు; నవిద్ాింసుండెైన వాుఁ డనవర్తంబుుఁ దనుి సితంతుింగాుఁ 
దలంచుచుండు; భూతంబుల వలన భూతంబులు పుట ట చుండును; నా 
భూతంబులు భూతంబులచేత భక్ింపబడుచుండు; పుర్ుషున కాయువు, 
శ్రయీును, గీర తయు, న ైశిర్ాంబును మొదల ైనవి యనుభవింప న ంతగాలంబు 
పాిపతం బంత గాలంబు నివసరంచు, పాిపతంబు ద్ీఱినుఁ బుర్ుషుండు జాల్లం బొ ంద్వన 
నవి యుండక పో వుచుండును; కావున గుణంబును నవగుణంబును గీర్తయప 
గీర్ుత లును, జయాపజయంబులును, సుఖ్దుఃఖ్ంబులును, జావుబతిుకులును, 
సమంబుల ై కలుగుచుండు; నజాఞ ని యైెిన వానికి సతతవర్జసతమో గుణంబులు 
గల్లగ  యుండు; నటిటవానికి గుణమయంబుల ైన యింద్వియాదులే యాతె యని 
తోుఁచుచుండును; కావున వాుఁ డా గుణంబులచేత బదుధ ం డగు; నా గుణంబులకు 
సాక్ి మాతంిబగు శరీర్ంబు వేఱని యెివిుఁ డెఱుంగనోపు, వాుఁ డా గుణంబులచేత 
బదుధ ండు గాుఁడు; కావున గుణంబులును, గుణియు, భోకతయును, భోగాంబును, 
జయంబును, నపజయంబును, హ్ర్తయును, హానాంబును, 
నుతపతితసరథతిలయకర్తయిెై, సరోితకృషుట ండెైన యపపర్మే్శిర్ుండె కాని యనాంబు 
లేదు; ఇపుప డొకక హ్సతంబు నాయుధంబునుం బో యినను 
భవతా్ాణాహ్ర్ణంబునకు సమర్ుధ ండ నగుచుని ననుిం జూడు" మని 
వృతాిసుర్ుండు మఱియు నిటినియిె. 

6-417-తేటగతీి 
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వాహ్నంబులు సార లు వాుఁడిశర్ము 
లూర ా తాక్షము లసువుల  యొడాణములు 
గాుఁగుఁ బో ర ుఁడు నీ దూాతకర్ెమందు 
న సుఁగ జయమును నపజయ మ్మవిుఁ డెఱుుఁగు?  

6-418-చంపకమాల 

అనవుడు వృతుిమాటలకు నదుాత మంద్వ సురేందుిుఁ డెంతయుం  
దన మద్వుఁ గుతిసతం బుడిగ  ద్ెైవముగా నతనిన్ భజించి క ై  
కొనియిెుఁ గర్ంబునన్ ద్వగువుఁ గూల్లన వజమిు, నపుప డాతెలోుఁ 
దనర  జగంబు లనిియు ముదంబునుఁ బొ ంద్వర  ఖ్ేచరావళ్ళల్.  

6-419-కంద పదాము 
రాహ్ుగహీ్ వకతు గుహా 
గేహాంతము వాసర వచిు కిర్ణావళి స 
ద్ాాహ్ుళ్ా మొపప వ ల్లుఁగ డు 
నా హ్ర దశుిండుుఁ బో ల  హ్ర  యొప్ెప నృపా!  

6-420-వచనము 
ఇట ి  కర్కల్లత వజాియుధ ర్ుఙ్ెండల మండిత ద్వఙ్ెండలుం డెైన జంభార  గంభీర్ 
వాకాంబుల విసెయ మందసరెత ముఖ్ార్విందుం డయి వృతుిన కిటినియిె. 

6-421-కంద పదాము 
ఓ! ద్ానవేంద!ి నీ మతి 
వేద్ాంతముుఁ బో ల ుఁ దతతవ విజాఞ న కళా 
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మోదము నీ వతిభకుత ుఁడ 
వాద్వమ పుర్ుషునకు హ్ర కి నబాా క్షునకున్.  

6-422-ఉతపలమాల 

లోకముల లి నిండి తన లోనుగ సర్ిముుఁ జేసర పాిణులన్ 
ద్ీకులుఁ బెటిట  యెిలిడలుఁ ద్ీపుత లు చూప్ెడి విషుణ మాయ నేుఁ 
డేకమతిం దలంచి తిద్వ యేిల? మహాసుర్ు ర్ూపుమాని సు 
శ్లి కుుఁ బురాణపూర్ుషుని శ్లభనమూర త ధర ంపు మింపునన్.  

6-423-ఉతపలమాల 

ఏ నియమంబు సల్లపతివొ? యెిటిట  మహాతప మాచర ంచితో 
పూని ర్జఞగుణాభిర్తిుఁ బొ ంద్వన నీ మతి శ్ాంతి ద్ాంతి స 
మాెనస మానసానుభవ మతతమరాళ్ళుఁ డరోష భావ స 
మాెనుుఁ డమే్యుుఁ డా దనుజమరా్ను భకిత ప సంగ  న ంతయున్.  

6-424-కంద పదాము 
నారాయణ ర్ూ పామృత 
పారావార్మునుఁ ద్ేలు భకుత ుఁడు ద్ా భూ 
ద్ార్కర్ఖ్ాత కోదక 
పూర్ంబులు నేల తృప్రత ుఁ బొ ందు మహాతాె!  

6-425-వచనము 
ఇట ి  పలుకుచుని యిందుి నుపలక్ించి, వృతాిసుర్ుం డా యోధన దుర్ెరి్ణ 
సంఘరి్ మానసుండెై వ ైర ం బుర కొలుప కొని, వామహ్సతంబునం బర ఘంబుుఁ 
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ద్వపిుపచు నుపపర్ంబునం గుప్రపంచుచు, బహిాెండ కర్పర్ంబు నిషుఠ ర్ 
భెైర్వారావంబునం బగ ల్లంచుచు, సముతుత ంగ మతతమాతంగ పుంగవంబు 
వృషభంబుప్ెైుఁ గవియు భంగ  సుర్ వృషభు ప్ేర్ుర్ంబుపలక్ించి, భీషణాశని 
నిపాత వేగంబునం గ్టిటన నిందుిండు కుల్లశ ధ్ార్ నపపర ఘంబుుఁ దునిమితోడన 
శ్ేష ఫణా విశ్ేష భాసుర్ం బయిన బాహ్ుదండంబు ఖ్ండించె; నపుపడు 
వృతుిండు భిని బాహ్ు దియ మూలుండెై ర్కతధ్ార్లం ద్య ుఁగుచు వజిిచేతుఁ 
బక్షహ్తం బెై ద్వవంబుననుండి జాఱుచుని కులపర్ితంబునుం బో ల ుఁ జూపటిట  
పళి్యకాల సంహార్ నిటలచుటచుటార్ాట కఠోర్ కీలా భీలాగ ి సమాన కూీర్ 
కుటిల నిరీక్ష దుర ిరీక్షుండయి, భూనభో మండలంబులుఁ గ ంీద్వ మీుఁద్వ ద్ౌడల 
హ్తితంచి, నభోమండలంబునుం బో ల ుఁ దుద్వ మొద ల ఱుంగ రాక, వికృతంబుగా 
వకతుంబు ద్ెఱచి, మందర్ మథన మధామాన విషధర్ విషమజిహాిభీలం బగు 
నాలుక నభంబు నాకుచుుఁ గాలసంహార్కార్ణుం డయిన కాలుని భుజదండ 
మండితంబగు దండంబునుం బో ల్లన దంషట రలచేత జగతత రయంబును 
మింొగ డువాుఁడునుం బో ల  నతిమాత ిమహాకాయుం డయి, పర్ితంబులం దలంగ 
మీట చు నడగ్ండయుం బో ల  నభోభాగ భూభాగంబుల నాకమీించి; యపుపడు. 

6-426-ఉతపలమాల 

కాలమునాటి మృతావుముఖ్ంబునుఁ బో ల ను విసుుల్లంగముల్ 
గాీలుఁగ ద్ేవసంఘములు గంపమునొంద జగంబు ల లి నా 
హా లుఠ  తార్వం బెసుఁగ నభగిజంబును నాయుధంబుతో 
నాలుకుఁ జుటిట  పటిట  సుర్నాథుని మింొగ  మహాదుా తాకృతిన్.  

6-427-ఆటవ లద్వ 
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లోక మ్మలి నపుడు చీుఁకాకు పడెుఁ దమం 
బడర  నుడుగణంబు లవనిుఁ బడియిె;  
సో నవాన గుర సె సూర్ాచంద్ాిగుిల 
ర్శుె లడుఁగ  ద్వశలు ర్భస మయిెా.  

6-428-వచనము 
అపుపడు. 

6-429-ఉతపలమాల 

కందుఁడు భీతి గుందుఁడు పకింపనమొందుఁడు ప్ెదానిదుా ర్ం 
జ ందుఁడు తతతఱింపుఁడు విశే్షముుఁ జొపపుఁడు వ ైషణవీ జయా 
నందపర ైక విదాను మనంబునుఁ ద్ాలుుచు నుండెుఁ గాని సం 
కంీదనుుఁడా నిశ్ాచర్ుని గర్ాములో హ్ర ర్క్ితాంగుుఁడెై.  

6-430-వచనము 
ఇట ి  కవచర్ూప శ్రనీారాయణ కృపాపాల్లతుండెై యోగబలంబున బలభేద్వ యతని 
యుదర్ంబు వజాియుధంబున భేద్వంచి యిెైరావణ సహితుండెై వ డల్ల, యతని 
కంధర్ంబు తెగనడువ వజంిబుుఁ బయిో గ ంచిన, నతి నిషుఠ ర్వేగంబున వృతుి 
హ్ర్ణార్థంబుగం ద్వర్ుగుచు సూరాాద్వ గహీ్ నక్షతంిబులకు దక్ిణోతతర్ గతి 
ర్ూపంబయిన సంవతసర్ సంధ్వయందు నహ్ో రాత ిమధాంబున వృతుి శిర్ంబు 
పర్ిత శిఖ్ర్ం బునుం బో ల ుఁ దుించి కూలం ద్యిచె; నపుపడు. 

6-431-మతేతభ వికీీడతిము 
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మొర్సెన్ దుందుభు లంబర్ంబునుఁ గడున్ మోద్వంచి గంధర్ుిలున్ 
సుర్లున్ సాధుాలు సరదుధ లున్ మునివర్ుల్ స ంపార్ వృతఘిుి భీ  
కర్ తేజఞవిభవపకిాశకర్ విఖ్ాాతెైుఁక మంతంిబులం 
ద్వర్ మొపపం బఠ యించుచుం గుర సర ర ంతేుఁ గ్ీతత  పూ సో నలన్.  

6-432-ఆటవ లద్వ 
ఏమి చెపప నపుప డింద్ాిర  తనువున 
నొకక ద్వవాతేజ ముబిబ వ డల్ల 
లోకమ్మలిుఁ జూడ లోకులు చూడని 
లోక మర్సర విషుణ లోను చ్చెు.  

6-433-వచనము 
ఇట ి  లోకభీకర్ుండెై వృతాిసుర్ుండు గూల్లన, నఖిల లోకంబులు బర తాపంబు 
లుడిగ  సుసరథతిం బొ ంద్ె; ద్ేవర ి ప్రతృగణంబులు ద్ానవుల తోడంగూడి, 
యిందుినకు జ పపక తమతమ సాథ నంబులకుం జనిర ;" అనిన విని, 
పరీక్ినిరేందుిండు శుకయోగీందుిన కిటినియిె. 

6-434-ఆటవ లద్వ 
ఏమి కార్ణమున నిందుితోుఁ బలుకక 
సుర్లు పో యి? ర్టిట సుర్గణంబు 
ల ందుచేత సుఖ్ముుఁ జ ంద్వర ? వజిికిుఁ 
జేట  గలుగు టెట ి ? చెపపవయా!  

6-435-వచనము 
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అనిన శుకుం డిటినియిె "వృతపిరాకమీ చకితులయిన నిఖిల ద్ేవతలును, 
మహ్ర ి గణంబులును, మునుి వృతవిధ్ార్థం బిందుినిం బాిర థంచిన నతండు 
బహి్ెహ్తాకుం జాలక, "తొలి్ల విశిర్ూపునిం జంప్రన పాపంబు సీత రలయందును, 
భూమియందును, జలంబులందును, దుిమంబులందును విభజించి పె్టిటతిని; 
ఇపుప డమ హ్తా యిేరీతిం బాపుకొనువాుఁడ? నా కశకాం" బనిన మహ్ర్ుి  
"లశిమ్ేధ యజఞంబు చేయించి, యజఞపుర్ుషుం డెైన శ్రీ నారాయణద్ేవుని 
సంతుషుట నిం జేసర యిా హ్తాం బాపంగలవార్ము; సిభావంబున బాిహ్ెణ ప్రతృ 
గో మాతృ సజాన హ్ంతల ైనవార్ లే ద్ేవునిం గీర తంచి శుద్ాధ తుె లగుదు; ర్ద్ేావుని 
నశిమ్ేధ మహామఖ్ంబున శదీ్ాధ నిితుండవ ై సేవించిన నీకు ఖ్లుండెైన 
యిదుా రాతుెని హింసరంచిన హ్తా యిేమి చేయంగల?" దని యొడంబఱచిన, 
నిందుిండు వల ి  యని యివిిధంబున మార్ుత నిం బర మార ు, బహి్ెహ్తాం బొ ంద్వ, 
యతాత పంబు భర యింప నోపక దురా్శం బొ ంద్ె; అపుపడు. 

6-436-సీస పదాము 
పాపంబుుఁ జండాలర్ూపంబు గలద్ాని;  
 ముద్వమిచే నొడల లి గదలుద్ాని  
క్షయకుషఠ రోగ సంచయకృతం బగుద్ాని;  
 నుర్ుర్కతపూర్ంబు ద్ొర్ుఁగుద్ాని 
నర్సరన వ ండుికల్ న ర్సరన తలద్ాని;  
 నటుఁ బో కుపో  కుండు మన డుద్ానిుఁ 
గదర్ు కంపునుఁ బేవిు లద ర్ుఁజేసెడుద్ానిుఁ;  
 ద్ా న ందుుఁ బాఱిన దఱుముద్ాని 



1305 పో తన తలెుగు భాగవతము – షషఠ  సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

6-436.1-ఆటవ లద్వ 
నా గుణంబు ల లి భోగ ంప కేరీతి 
నర్ుగ న ంతవాుఁడ వన డుద్ాని 
బిట ట  ద్వర గ  చూచి భీతిలి్ల సరగు్ తో 
ద్ేవనాయకుండు ద్ెర్ల్ల పఱచె.  

6-437-వచనము 
ఇటితి వికృతతింబుతో బహి్ెహ్తా వ నుతగుల నిందుిండు నభోభాగ భూభాగ 
ద్వగాాగంబు ల లిం ద్వర గ , చ్ర్ం ద్ెర్ువులేక ద్ీర్ా నిరాాతాటోప నిశ్ాిస 
దూషరతుండెై, యిాశ్ానా భాగంబునకుం బఱచె; యద్ెాస నమే్యపుణాగణాంబెైన 
మానస సర్సుసనం బవిేశించి, యం ద్ొకక కమలనాళ్ంబు చ్చిు తంతువులం 
గలసర ర్ూపంబు లేక యలబాభోగుం డెై, బహి్ెహ్తాా విమోచనంబుుఁ 
జింతించికొనుచు, సహ్స ివరి్ంబు లుండె నా చండాల్లయు నద్వ పర్మే్శిర్ 
ద్వగాాగం బగుటం జేసర, యందు జొర్రాక కాచియుండె, నంతకాలంబుుఁ 
ద్వది్వవంబున నహ్ుషుండు విద్ాాబల తపో బల యోగబలంబులం బాల్లంచుచుండి, 
సంప ద్ెైశిర్ా మద్ాంధుండెై, యింద ిపతిిం గోర , యిందుిండు వచుునంద్ాక 
నాకుం బతిివి గమెనిన, నా శచీద్ేవి బృహ్సపతి ప్ేిర తయిెై, బహి్ెర ి వాహ్ాశిబిక 
న కిక వచిు, ననుి భోగ ంపు మనిన నతం డటి చేసర, కుంభ సంభవ 
శ్ాపహ్తుండెై, యజగర్ యోనియందుుఁ బుటెట ; అంత నిందుిండు బహి్ెర ి 
గణోపహ్ూతుండెై, తిిద్వవంబునకు వచెు, నంత కాలంబు నారాయణ 
చర్ణార్వింద ధ్ాానపర్ుండెై యుండుటం జేసరయు, ద్వశ్ాధ్వనాథుం డెైన శంకర్ుచేత 
ర్క్ింపుఁబడావాుఁడెై యుండుటం జేసరయు, దద్యా ష బలంబు దఱుఁగ  సహ్సాిక్షుం 
బీడింప లే దయెిా; అపుప డిందుిండు నిజ ైశిర్ాంబునుం బొ ంద్వ బహి్ెర ి 
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పర వృతుండెై, మహాపుర్ుష్ారాధనంబు చేసర, హ్యమే్ధ్ా ధిర్ంబునకు దీ్క్షుఁ 
గ ైకొని, బహి్ెవాదులచేత నాదర ంపుఁ బడుచుని వాుఁడెై, సర్ిద్ేవతామయుండెైన 
నారాయణుం బర తృపుత ం జేసర, మంచు విర్యించు మారాత ండుని చందంబునుఁ 
ద్ాిషట రవధర్ూప పాపంబు నాశంబు నొంద్వంచి, సకల ద్వవిజ యక్ష గంధర్ి సరదధ  
మునిజన సంసూత య మానుండయి, తిిభువన ైశిర్ా భోగభాగాంబులం గ ైకొనియిె; 
అపుపడు. 

6-438-చంపకమాల 

సతత మరీచిముఖ్ా మునిసంఘముచేత యథయచితంబుగాుఁ 
గృత ఘన వాజిమే్ధమునుఁ గేశవు నీశుుఁ బురాణపూర్ుషున్ 
హితు జగద్ీశు యజఞపతి నిషటఫలపదిు నంతర్ంగ సం 
గతు భజియించి వజిి గతకలెషుుఁడెై న గడెన్ మహమశిరా!  

6-439-సీస పదాము 
మఱియుుఁ బుటిటంపంగ మనసు ప్ెటిటన యటిట ;  
 కూీర్కరాెంబో ధ్వ కుంభజుండు 
అంగార్ములు చేయ నాహ్ుతిుఁ గన నోపు;  
 బహ్ు పాపకానన పావకుండు 
కందక ద్వగ మిొంగ  గఱుి నుఁద్ేపింగుఁ;  
 గలెషగర్ళ్ గంగాధర్ుండు 
ఘనగుహాంతర్ములుఁ గాలూన నియాని;  
 కలుష దుసతర్ తమో గహీ్ విధుండు 

6-439.1-ఆటవ లద్వ 
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సకల ముకితలోక సామాొజా సమధ్వక 
సహ్జ భోగ భాగా సంగహీ  క 
కార్ణాపమేి్య కంజాక్ష సరేిశ 
కేశవాద్వ నామ కీర్తనంబు.  

6-440-సీస పదాము 
అఖిల దుఃఖ్ ైక సంహారాద్వ కార్ణం;  
 బఖిలార్థ సంచ యాహిాదకర్ము 
విమల భకుత యద్ేకి విభవ సందర్శనం;  
 బనుపమ భకత వర్ణనర్తంబు 
విబుధహ్రాి నేక విజయ సంయుకతంబు;  
 గసీాత మరేంద ిమోక్షకీమంబు  
బహి్ెహ్తాానేక పాపనిసతర్ణంబు;  
 గమనీయ సజాన కాంక్ితంబు 

6-440.1-తటేగతీి 

న ైన యిా యితిహాసంబు నధ్వక భకిత 
వినినుఁ జద్వవిన వాిసరన ననుద్వనంబు 
నాయు రారోగా విజయ భాగాాభివృద్వధ  
కర్ెనాశము సుగతియుుఁ గలు్  ననఘ!  

6-441-సీస పదాము 
నావుడు యోగీంద!ి నామనం బీ వృతుి;  
 వివర్ంబు నీచేత విని మొదలు 
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కడు నదుాతంబునుఁ గళ్వళ్ం బంద్ెడుుఁ;  
 గోర  ర్జసతమోగుణములందు 
వర తంచు నీ పాపవర తకి నే రీతి;  
 మాధవ పదభకిత మద్వ వసరంచె?  
సతతవ సిభావు ల ై సమబుదుధ  ల ై తపో ;  
 నియమ పయితుి ల ై నిషఠ చేత 

6-441.1-తటేగతీి 

నిర్ెలాతెకు ల ై నటిట ధర్ెపర్ుల 
కమర్ులకుుఁ బుణామునులకు నంబుజాక్షు 
భూర  క ైవలా సంపాిప్రత  మూలమ్మైన 
భకిత వీనికిుఁ బో ల  నేరాపట గాదు.  

6-442-సీస పదాము 
భూసథల్లుఁ గల రేణువులకని దటటమ్మై;  
 కడు నొపుప జీవసంఘములు గలవు;  
ఆ జీవములలో ననర్య ధరాెయత;  
 మతి వసరంచినవార్ు మనుజజాతి;  
ఆ మనుషుాలలోనుఁ గామంబుుఁ బెడుఁబాసర;  
 మోక్ార్ుథ  లగువార్ు మొదల నర ద్వ;  
మోక్షమార్్ం బాతెమూలంబుగా నుండు;  
 వార లో ముకుత లు లేర్ు తఱచు;  

6-442.1-తటేగతీి 
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ముకుత  ల ై నటిట  వార లో యుకితుఁ దలుఁపుఁ 
జాల దురి్భుుఁ డమిత పశి్ాంతి పర్ుుఁడు 
పర్మ సుజాఞ న నిర్తుండు భదగిుణుుఁడు 
ర్మణ శ్రవీాసుద్ేవపరాయణుండు.  

6-443-తేటగతీి 

సకలలోకాపకార  దుససంగతుండు 
వృతుిుఁ డే కియీ సుజాఞ న వేద్వ యయిెా?  
సమర్మునుఁ బరర్ుషంబుచే నమర్విభుని 
న ట ి  మ్మప్రపంచె? ద్ీని నాక ఱుుఁగుఁ జ పుమ.  

6-14- చితికతేోపాఖ్ాానము 

6-444-వచనము 
అని పరీక్షనిరేందుిండు శుకయోగీందుి నడిగ  నని సూతుండు శ్ౌనకాద్వ 
మునులకుం జ ప్రప, మఱియు నిటినియిె నట ట  గజపుర్ వలి భుండు 
సంపశిింబు చేసరన, బాదరాయణి హ్ర సెర్ణ శదీ్ాధ పర్ుం డయి "తొలి్ల 
కృషణద్ెైిపాయన నార్ద ద్ేవల మహ్ర్ుి లు నా క ఱింగ ంచిన యితిహాసంబు 
గలదు; ద్ాని న ఱింగ ంచెద సావధ్ానుండవ ై యాకర ణంపు" మని యిటినియిె. 

6-445-చంపకమాల 

అమిత విభూతిుఁ జాల నమరాధ్వపుుఁ బో లుచు శూర్సేన ద్ే 
శములకు భర్తయిెై పజిలు సంతస మందుఁగ సార్ిభరముుఁడెై 
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క్షమ దమ క లి కాలమును గామ దుహ్ంబుగుఁ జితకిేతు నా 
మమునుఁ బసిరద్వధ  క క క గుణమండనుుఁ డంచిత కీర తకాముుఁడెై.  

6-446-సీస పదాము 
మానిత తార్ుణా మదనతుర్ంగులు;  
 కందర్ప విజయిెైక ఖ్డ్లతలు 
మదన సమోెహ్న మంతాిధ్వ ద్ేవతల్;  
 పంచశిల్మముఖ్ు బంద్ెకతెత  
లసమాసుత ర ుఁ డఖిలంబు నడకించు బొ మెలు;  
 నాతెసంభవుని కటాట యితములు 
పుండేకి్షుకోదండు భూర తేజంబులు;  
 శంబర్ విద్ేిషర సాయకములు 

6-446.1-తటేగతీి 

నాగుఁ బొ లుపార్ు నొకకోటి నల్లనముఖ్ులు 
దనకుుఁ బతుిలు గాుఁగ నతాంత విమల 
కీర త వ ైభవ సనాెర్్వర త యగుచు 
జగతిుఁ బాల్లంచుచుండె నా జనవిభుండు.  

6-447-తేటగతీి 

కల్లమి వేవేలు భార్ాలు గల్లగ యుండుఁ 
బర్ుఁగ సంతతి యొకకండుుఁ బడయ లేక 
చితతమునుఁ జాల బాయని చింత ప డమి 
బడలుఁ జొచెును వేసవి మడువుుఁ బో ల .  
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6-448-ఉతపలమాల 

ర్ూపము సత్రతాపము మర్ుతపతిభోగము య్వనంబు సం 
ద్ీప్రత చార్ువర్తనము ద్వగ ిజయంబును సతామున్ జగ 
ద్ాియప్రత కీర తయున్ సతులు వ ైభవముఖ్ాముల లి మానపగా 
నోపక యుండె నా నృపతి నొంద్వన సంతతిలేని దుఃఖ్మున్.  

6-449-వచనము 
ఇట ి , సంతతి లేక అతి దుఃఖ్మానసుండయిన యా నరేందుిని మంద్వర్ంబున 
కంగ ర్స మహాముని వచిు, యతనిచేత నతిధ్వ సతాకర్ంబులు బడసర, కుశలం 
బడిగ  "రాజాంబు భవద ధ్ీనంబ కద్ా! పృథవ వాపే్తజఞ వాయాికాశ 
మహ్దహ్ంకార్ంబు లనియిెడి యిేడింటిచేత ర్క్ింపంబడా జీవుండునుం బో ల  
నమాతా జనపద దుర్్ దవిిణ సంచ య దండ మితంిబు లన డి సపతపకిృతులచేత 
ర్క్ితుండ వ ై, పకిృతి పుర్ుషుల యందు భార్ంబు ప్ెటిట , రాజాసుఖ్ంబు 
లనుభవింతువు గద్ా? మఱియు ద్ార్ పజిా మాతా భృతా మంతిి పౌర్ జానపద 
భూపాలుర్ు నీకు వశవర్ుత లుగద్ా? సర్ింబునుం గల్లుఁగ  సార్ిభరముండ వ ైన నీ 
వదనంబున వినిుఁదనంబు గల్లగ  యునియద్వ; కతంబేమి?" యనిన నా 
మునిపవిర్ునకు నతం డిటినియిె; మీ తపో బలంబున మీకు న ఱుంగరాని 
యద్వయుం గలద్ే? యని తలవంచి యూర్కుని, నతని యభిపాియం బెఱింగ  
యా భగవంతుం డెైన యంగ ర్సుండు దయాళ్ళండెై, పుతకిామే్షరట  వేలి్లు 
యజఞశే్షం బతని యగ ీమహిషర యయిన కృతదుాతి కిచిు "నీకుం బుతుిండు 
గల్లగ డి, నతని వలన సుఖ్దుఃఖ్ంబు లనుభవింపగల" వని చెప్రప 
యమెహాతుెండు చనియిె; ఆ కృతదుాతి యనుద్ేవి గర్ాంబు ధర యించి, 
నవమాసంబులు నిండినం గుమార్ునిం గనియిె; నా కాలంబున రాజును, సమసత  
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భృతాామాతా జనంబులుుఁ బర్మానందంబుుఁ బొ ంద్వర ; అపుడు చితకిేతుండు 
కృతసాినుండెై, సకల భూషణ భూషరతుండెై, సుతునకు జాతకర్ెంబు నిర్ిర తంచి, 
బాిహ్ెణులకు నపర మిత హిర్ణా ర్జత ద్ానంబులును, వసాత ర భర్ణంబులును, 
గాీమంబులును, గజంబులును, వాహ్నంబులును, ధ్ేనువులును నాఱేసర 
యర్ుబదంబుల దవిాంబును ద్ానంబు చేసర, పాిణిసముద్ాయంబునకుం 
బరా్నుాండునుం బో ల ుఁ దకికన వార్లకు నిషటకామంబులు వర ించి, పర్మానంద 
హ్ృదయుండె ైయుండెుఁ; గుమార్ుండును మాతృప్రతృ జనంబులకు సంతోషము 
చేయుచు, ద్వనద్వనపవిర్ధమానుండెై ప్ెర్ుగుచుండె; నంతం బుతమిోహ్ంబునం 
గృతదుాతి యందు బద్ాధ ను రాగుండెై మహమధవుండు వర తంచుచుండం; దకికన 
భార్ాలు సంతాన సంతోష వికలల ై, యిా మోహ్ంబునకుం గార్ణంబు పుతుిండ 
యని యిారి్యం జేసర, ద్ార్ుణ చితతల ై, కుమార్ునకు విషం బిడిన 
సుఖ్నిద్వతిుండునుం బో ల  బాలుండు మృతి బొ ంద్ె; అపుపడు వేగుటయు ద్ాద్వ 
బో ధ్వంపం జని యా కుమార్ుని వికృతాకార్ంబుుఁ జూచి, విసెయ శ్లకభయార్త యైెి 
పుడమింబడి యాకంీద్వంచె; అపుపడు. 

6-450-తర్ళ్ము 
పుడమి నిటటక నిలుినం బడి ప కుకచుం గడు ద్ీన యిెై 
యడుఁకు వేమియు లేని వాకుకల నావు ర్ంచు విలాపమం 
ద్ెడర్ు ద్య ుఁప భృశ్ాతురోనితి నేడిునన్ విని భీతితోుఁ 
గడుపు బిటటవియంగ భూపతి కాంత గకీుకన నేగుచున్.  

6-451-ఆటవ లద్వ 
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బాలుుఁ డొకకర్ుండు పర ణామశ్రలుండు 
వంశకర్త తపసర వర్ము వలనుఁ 
బుటిట  మిని కట ి  ప ల్లసర యునిటిట  యా 
కొడుకుుఁ జూచి తలి్ల యడలుఁ జొచెు 

6-452-ఉతపలమాల 

కుంకుమరాగ ర్మా కుచకుంభములం గడుుఁ గజాలంబుతోుఁ 
బంకిలమ్మైన బాషపముల పాలపడ మజాన మాచర ంచుచుం 
గంకణపాణి పలివయుగంబున వక్షము మోుఁద్వకొంచు నా 
పంకర్ుహాక్ి యిేడెుుఁ బర భావిత పంచమ సుసిర్ంబునన్.  

6-453-కంద పదాము 
ఆ యార్తర్వమునకు భూ 
నాయకుుఁడు భయంబు నొంద్వ నయ ముడిగ  సుతున్ 
డాయుఁగ వేగంబునుఁ జని 
పాయని మోహ్ంబు తోడ బాలుని మీుఁదన్.  

6-454-సగి ిణ ి

వాిల్ల యో పుత!ి నీ వార్త దంభోళియిెై 
కూలుఁగా వేయి క ీకొలా్ల ననేిటికిన్ 
జాల్ల నొంద్వంచె? నా జాడ యింక టిటద్య?  
తూలు మీ తలి్లకిన్ దుఃఖ్ మ్మటాి ఱునో?  

6-455-వచనము 
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అని తలమొల యిెఱుంగక పలవించుచు, భృతాామాతా బంధుజనంబులం గూడి 
యడలుచు నుని యా రాజు దుఃఖ్ం బెఱింగ , యంగ ర్సుండు నార్దునితోడం 
గూడి చనుద్ెంచి, మృతుండెైన పుతుిని పదతలంబున మృతుండునుం బో ల ుఁ 
బడియుని యా రాజుం గనుంగ్ని, యిటినియి ె

6-456-సీస పదాము 
నీకు వీుఁ డెవిడు? నీ వ వినికి శ్లక;  
 సంతాప మంద్ెదు? సార్ిభరమ!  
పుత ిమితాిదులు పూర్ిజనెంబున;  
 న విని వార్లో యెిఱుుఁగుఁ గలవ ?  
మొదల నద్ీవేగమున నాడ కాడకు;  
 సరకతంబు గూడుచుుఁ జ దర్ుచుండు;  
నారీతిుఁ బాిణుల కతికాల గతిచేతుఁ;  
 బుట ట ట చచుుట ప సగుచుండుుఁ;  

6-456.1-ఆటవ లద్వ 
గాన భూతములకుుఁ గలుగు భూతంబులు 
మమత తోడ విషుణ మాయుఁ జేసర 
ద్ీని కడల నేల? ధృతిుఁ దూలుఁగా నేల?  
బుద్వధ ుఁ దలుఁప వలద్ె? భూత సృషరట .  

6-457-వచనము 
మఱియు నేము, నీవును దకికనవార్లును బవిర్తమాన కాలంబునం గల్లగ న 
జనెంబు నొంద్వ, మృతుావువలన విరామంబు నొందంగల వార్మ్మై యిపుడ 
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లేకపో వుదము; చావు పుట ట వులకు నికుకవంబు లేదు; ఈశిర్ుండు దన 
మాయచేత భూతజాలంబుల వలన భూతంబులం బుటిటంచు, వాని నా 
భూతంబులచేతన ర్క్ించు; వాని నా భూతంబులచేతన హ్ర ంచు; సితంతంిబు 
లేని తన సృషరటచేత బాలుండునుం బో ల  నప్ేక్షలేక యుండు; ద్ేహి యిెైన 
ప్రతృద్ేహ్ంబు చేత ద్ేహి యిెైన పుతది్ేహ్ంబు మాతృద్ేహ్ంబు వలనం 
గలుగుచుండు నా పికార్ంబున బీజంబు వలన బీజంబు పుట ట చుండు; ద్ేహికి 
నివి శ్ాశితంబెై జర్ుగుచు నుండు; పూర్ికాలంబున సామానా విశ్ేషంబులు 
సనాెతంిబెైన వసుత వులం దే్ విధంబునం గల్లపంపంబడియిె నా పకిారాంబున 
ద్ేహ్ంబునకు జీవునకు ననోానా విభాగంబు పూర్ికాలంబున నజాఞ న కల్లపతం 
బయిెా; జనెఫలంబులను జూచుచునివార కి దహ్నకిీయల నగ ి 
ప్ెకుకర్ూపంబులం గానంబడు భంగ , నొకకండెైన జీవుండు ప్ెకుక భంగుల 
వ లుంగుచుండు; నివి యనిియు నాతెజాఞ నంబు చాలక ద్ేహిద్ేహ్ 
సంయోగంబున సిపింబునందు భయావహ్ం బెైన పయిోజనంబు 
నడుపుచుండి, మే్లాకంచి, యా సిపాిర్థంబెైన పయిోజనంబు తనద్వగాదని 
యిెఱుంగు భంగ , జీవుండే తానని జాఞ నగోచర్ుండెైన వాుఁడెఱుంగుం గావున; 
ననిియును మనోమాతంి బని తెల్లసర, మోహ్తమంబు వాసర, భగవంతుండెైన 
వాసుద్ేవుని యందుుఁ జితతంబు ప్ెటిట, నిర్ెలాతెకుండ వగు" మని బో ధ్వంచినుఁ 
జితకిేతుండు లేచి వార్ల కిటినియిె. 

6-458-సీస పదాము 
యతివేషములు పూని యతి గూఢగతి నిందు;  
 నేతెంచినటిట  మీ ర విర్యా?  
కడుఁగ  నన్ బో ల్లన గాీమాబుదుధ ల న లి;  
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 బో ధ్వంప వచిున పుణామతులగ?  
ర్మణుఁ గుమార్ నార్ద ఋష భాదులగ? ; 
 ద్ేవ లాసరతు లను ధ్ీర్మతులగ?  
వాాస వసరషఠ  దురాిస మార్కండేయ;  
 గ్తమ శుక రామ కప్రల మునులగ?  

6-458.1-తటేగతీి 

యాజఞవలుకయండుుఁ దర్ణియు నార్ుణియును  
చావన రోమశు లాసుర  జాతుకర్ణ 
దతత  మ్మైతేయి వర్ భర్ద్ాిజ బో ధా 
పంచశిఖ్ులగ? పరాశర్ పభిృతి మునులగ?  

6-459-కంద పదాము 
వీర్లలో న విర్ు? సుర్ 
చార్ణ గంధర్ి సరదధ సంఘంబులలో 
వార్లగ? యిా సుజాఞ నము 
కార్ణమ్మై యెివర  యందు గలదు తలంపన్?  

6-460-కంద పదాము 
ప ందుగ గాీమా పశుతిముుఁ 
బొ ంద్వ మహాశ్లకతమముుఁ బొ ంద్వన నాకున్ 
ముందఱ ద్వవాజాఞ నముుఁ 
జ ంద్వంచినవార  మిముెుఁ జ పుపడు తెల్లయన్.  
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6-461-వచనము 
అనిన నంగ ర్సుం డిటినియిె "నేను బుతకిాంక్ివ ైన నీకుుఁ బుతుిం బసిాద్వంచిన 
యంగ ర్సుండ; నితండు బహి్ెపుతుిం డెైన నార్దభగవంతుండు; దుసతర్ంబెైన 
పుతశి్లకంబున మగుిండ వ ైన నిను ననుగహీించి, పర్మజాఞ నం బుపద్ేశింప 
వచిుతిమి; నీ దుఃఖ్ం బెఱింగ , పుతుి నిచిుతిమ్ేనిుఁ బుతవింతుల ైన వార  
తాపంబు నీ చేత ననుభవింపం బడు; నీ పకిార్ంబున లోకంబున సతులును, 
గృహ్ంబులును, సంపదలును, శబాా దుల ైన విషయంబులును, 
రాజావ ైభవంబును జంచలంబులు; మఱియు రాజాంబును, భూమియును, 
బలంబును ధనంబును, భృతాామాతా సుహ్ృజానంబులును మొదల ైనవి శ్లక 
మోహ్ భయ ప్ీడలం జేయుచుండుుఁ; గాని సుఖ్ంబుల నీ నేర్వు గంధర్ి 
నగర్ంబునుం బో ల  సిపిలబా మనోర్థంబునుం బో ని యర్థంబుుఁ బాసర 
కానంబడుచు, మనోభవంబులయిన యర్థంబులం గూడి, సాిర్థంబుల ై కానంబడ 
నేర్వు; కర్ెంబులచేత ధ్ాానంబులు చేయుచుండు మనంబులు నానాకర్ెంబు 
లగుచు నుండు నీ దే్హి ద్ేహ్ంబు దవిాజాఞ నకియీాతెకంబెై ద్ేహికి వివిధ 
కేిశసంతాపంబులం జేయుచుండు; గావున నీవు నిర్ెలంబెైన మనంబు చేత 
నాతెగతి వ దకి ధుివం బయిన పదవి నొందు" మనియెి; అపుపడు నార్దుం 
డిటినియిె "ఉపనిషద్య్ పాంబగు నే నిచుుమంతంి బెవిడేని సపతరాతంిబులు 
పఠ యించు, నతండు సంకరి్ణుండెైన భగవంతునిం జూచును; ఎవిని 
పాదమూలంబు సరాిశయీంబెై యుండు నటిట  శ్రీమనాిరాయణుని పాదంబులు 
సేవించి, యిా మోహ్ంబు వదల్ల యతి శ్రఘీంొబున నుతతమ పదంబు నొందు; 
మిపుప డికుకమార్ునకు నీకును బయిోజనంబు గలద్ేనిం జూడు" మని 
నార్దుండు మృతబాలకుని కళేబర్ంబుుఁ జూచి "యో జీవుండ! నీకు శుభం 
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బయిెాడు; నిందుుఁ బవిేశించి మీ తలి్లదండుిల బంధుజనులం జూచి వీర్ల 
దుఃఖ్ంబు లార ు యిా కళేబర్ంబునందుుఁ బవిేశించి యాయుశ్ేశషంబు 
ననుభవించి ప్రతధి్ీనం బెైన రాజాాసనంబునుఁ గూర్ుుండు" మనిన నబాబలుం 
డిటినియిె. 

6-462-తేటగతీి 

కర్ెవశమున న ందు సుఖ్ంబు లేక 
ద్ేవతిర్ాఙ్ిృ యోనులుఁ ద్వర్ుగు నాకు 
వ లయ నే జనెమందునొ వీర్ు తలి్ల 
దండుి లయినార్ు చెపపవే తాపసేంద!ి  

6-463-తేటగతీి 

బాంధవజాఞ తిసుతులును బగతు రాతె 
వర్ు లుద్ాసీన మధాసథ  వర్్ములును 
సర్విుఁ గనుచుందు ర్కకకక జనెమునను 
న ఱయుఁ బాిణికి నొక వావి నిజము గలద్ె?  

6-464-తేటగతీి 

ర్తిములు హేమములు ననురాగల్మల 
నమెకంబుల నీవల నావల నగు 
భంగ  నర్ులందు జీవుండు పాిపుత ుఁ డగుచు 
న లమిుఁ ద్వర్ుగుచు నుండుుఁ; ద్ా న ందుుఁ జ డుఁడు.  

6-465-సీస పదాము 
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ఒకకుఁడెై నితుాుఁడెై యిెకకడుఁ గడలేక;  
 స ర ద్వ జనాెదుల శూనుాుఁ డగుచు 
సర్ింబు నందుండి సర్ింబుుఁ దనయందు;  
 నుండంగ సరాిశయీుం డనంగ 
సూక్షెమ్మై సూథ లమ్మై సూక్ాెధ్వకములకు;  
 సామామ్మై సిపకిాశమున వ ల్లగ  
యఖిలంబుుఁ జూచుచు నఖిల పభిావుుఁడెై;  
 యఖిలంబుుఁ దనయందు నడుఁచి కొనుచు 

6-465.1-తటేగతీి 

నాతెమాయాగుణంబుల నాతెమయము 
గాుఁగ విశింబుుఁ దనసృషరట ఘనతుఁ జ ందుఁ 
జేయుచుండును సర్ిసంజీవనుండు 
ర్మణ విశ్ాితుెుఁ డయిన నారాయణుండు.  

6-466-కంద పదాము 
సతు ల విర్ు? సుతు ల విర్ు?  
పతు ల విర్ు? మితశితుి బంధుప్రియ సం 
గతు ల విర్ు? సరాితెక 
గతుుఁడెై గుణసాక్ి యైెిన ఘనుుఁ డొకకనికిన్.  

6-467-వచనము 
మఱియు సుఖ్దుఃఖ్ంబులం బొ ందక సరోిద్ాసీనుండెై పర్మాతె యిెై యుండు 
న పపర్మే్శిర్ ర్ూపుండు నయిన, నాకును మీకు న కకడి సంబంధంబు? మీకు 
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దుఃఖ్ంబునకుం బని లే" దని పల్లకి యా జీవుండు పో యినం జితకిేతుండును 
బంధువులు నతి విసరెత చితుత ల ై శ్లకంబులు విడిచి మోహ్ంబులం బాసర 
యమునా నద్వ యందు న కుకమార్ునకు నుతతర్కర్ెంబులు నిర్ిర తంచిర  
చితకిేతుండు గాఢ పంకంబునంబడిన యిెనుంగునుం బో ల  గృహాంధకూపంబు 
నం దుండి వ డల్ల కాళింద్ీనద్వకిం బో యి యందు విధ్వపూర్ికంబుగుఁ 
గృతసాినుండెై, మౌనంబుతోడ నార్దునకు నమసకర ంచిన, నతండు 
పసినుిండెై భగవనెంతంిబు విధ్వపూర్ికంబుగా నతనికిం నుపద్ే శించి 
యంగ ర్సుతోడం గూడి బహి్ెలోకంబునకుం జనియిె; చిత ికేతుండును నార్ 
ద్యపద్ేశ మార్్ంబున నిరాహార్ుండెై సమాధ్వనియ తుండెై నారాయణ 
ర్ూపంబయిన యా విదా నారాధ్వంచి సపతరాతంి బున నపితిహ్తం బయిన 
విద్ాాధరాధ్వపతాంబును భాసిదతిి ద్వవా విమానంబునుం బడసర, 
నారాయణానుగహీ్ంబునుం బొ ంద్వ, మనోగమనంబునం ద్వజిగంబులం 
జర యించుచుండుఁ గ్నిి ద్వనంబు లకు నొకకచోట. 

6-468-సీస పదాము 
తార్ హార్ పటీర్ ధవళ్ దే్హ్మువాని;  
 ర్మణీయ నీలాంబర్ంబువాని;  
మణికిరీటసుుర్నెసతకంబులవానిుఁ;  
 గంకణ కేయూర్ కర్మువానిుఁ;  
గర్ుబర్మయద్ీపత  కటిసూతమిులవానిుఁ;  
 దర్ళ్ యజఞఞ పవీతములవాని;  
నతి సుపసిని వకాత ుంబుజంబులవానిుఁ;  
 దర్ుణవివృతత  నేతమిులవాని;  
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6-468.1-ఆటవ లద్వ 
సరదధమండలంబు సేవింపుఁ బుణాప ి
సరద్వధ  వ లసరనటిట యిదధచర తుుఁ;  
బదెలోచనునకుుఁ బాదప్ీఠంబెైన 
ఘనునిుఁ, బనిగేందుిుఁ గాంచె నతుఁడు.  

6-469-ఆటవ లద్వ 
కనిమాతి నతుఁడు కలెషంబులుఁ బాసర 
విమలచితుత ుఁ డగుచు విశదభకిత 
నిటటరోమములకుుఁ బటటగు చానంద 
బాషపనేతుిుఁ డగుచుుఁ బణిుతి చేస ె

6-470-కంద పదాము 
సంతోష్ాశీులచేత న 
నంతునిుఁ బర షరకుత ుఁ జేసర యతుఁడు పమిోదం 
బెంతయు నర కటిటన నొక 
కొంతయుుఁ బలుకంగలేక కొండొక వడికిన్.  

6-471-చంపకమాల 

మద్వనొక యింతమాతని సమంబుగుఁ జేయుచు బాహ్ావర్తనం 
గద్వసరన యింద్వయింబుల నొకంతకుుఁ ద్ెచిు మనంబు వాకుకనుం 
గుదుర్ుగుఁ ద్యిచి తతిమునుఁ గూర్ుుచు శ్ాశిత విగహీ్ంబు నా 
సదయుుఁ బశి్ాంతు లోకగుర్ు సనుితి చేయుఁ దొ్డం గ నిముెలన్.  
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6-472-కంద పదాము 
అజితుుఁడవ ై భకుత లచే 
విజితుం డెై నాుఁడ విపుడు వేడుక వార్ున్ 
విజితులు నీచేుఁ గోర్ుకలు 
భజియింపనివార్ు నినుిుఁ బడయుదుర ? హ్రీ!  

6-473-ఉతపలమాల 

నీ విభవంబు ల్మ జగము నిండుట యెిండుట నాశ మొందుటల్ 
నీ విమలాంశజాతములు న మిె జగంబు సృజించువార్, లో 
ద్ేవ! భవదు్ ణాంబుధుల తీర్ముుఁ గానక యిాశ! బుద్వధతో 
వావిర ుఁ జర్ు చేయుదుర్ు వార కి వార్లు దొ్డావార్ల ై.  

6-474-కంద పదాము 
పర్మాణువు మొదలుగుఁ గ్ని 
పర్మము దుద్వగాుఁగ మధాపర కీర్తనచే 
సరథర్ుుఁడవు తయిిావిదుుఁడవ ై 
సర  సతాిదాంత మధా సదృశగతుుఁడవ ై.  

6-475-తేటగతీి 

ఉర ి మొదల ైన యిేడు నొండొకటికంటె 
దశగుణాధ్వకమ్మై యుండు; ద్ాని నండ 
కోశమందుర్ు; నా యండకోటి యిెవిుఁ 
డందు నణుమాతమిగున నంతాఖ్ుాుఁ డతుఁడు.  
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6-476-వచనము 
మఱియు, నొకకచోట విషయతృష్ాణ పర్ుల ైన నర్పశువులు పర్తతతవంబవ ైన 
నినుి మాని యైెిశిర్ాకాముల ై తకికన ద్ేవతల భజియింపుదుర్ు; వార చుు 
సంపదలు రాజకులంబునుంబో ల  వార్లంగూడి నాశంబునం బొ ందుచుండు; 
విషయకామములేని నినుి సేవించినవార్ు వేుఁచిన వితతనంబునుంబో ల  
ద్ేహాంతరోతపతిత  నొందకుండుదుర్ు; నిర్ు్ ణుండవ ై జాఞ నవిజాఞ న ర్ూపంబు 
నొంద్వయుని నినుి గుణసమ్ేతునింగా జాఞ నులు భావింపుదుర్ు; నీ భజనం బే 
ర్ూపున నయిన మోక్షంబు పసిాద్వంచు; జితమతివ ైన నీవు భాగవత ధర్ెం బే 
పకిార్ంబున నిర్ణయించితి; వా పకిార్ంబున సరోితకృషుట ండ వ ైన నినుి 
సనతుకమారాదులు మోక్షంబు కొఱకు సేవించుచునాిర్ు; ఈ భాగవత 
ధర్ెంబునందు జాఞ నహమనుం డొకకండును లేుఁ; డనా కామాధర్ెంబులందు 
విషమబుద్వధచేత నేను నీవు నాకు నీకు నని వచియించుచునివాుఁ 
డధర్ెనిర్తుండెై క్షయించుచుండు; సాథ వర్ జంగమ పాిణిసమూహ్ంబునందు 
సమంబెైన భాగవతధర్ెంబుల వర తంచుచుని మనుజునికి భవదార్శనంబువలనుఁ 
బాపంబు క్షయించుట యిేమి చితంి; బిపుడు భవతాపద్ావలోకనంబున 
నిర్సాత శుండ న ైతి; మూఢుండ నయిన నాకుుఁ బూర్ి కాలంబున నార్దుం 
డనుగహీించి, భగవదధర్ెంబు దయచేసె; నద్వ నేుఁడు నాకు వర్దుండ వయిన నీ 
కతంబున దృషటంబయిెా; ఖ్ద్యాతంబులచేత సూర్ుాండు గోచర్ుండు గానిమాడిక 
జగద్ాతెకుండవయిన నీ మహ్ తతవంబు మనుజులచేత నాచర ంపబడి 
పసిరదధంబెైనద్వ గాదు; అం దుతపతిత  సరథతి లయ కార్ణుండవ ై భగవంతుండ వ ైన 
నీకు నమసకర ంచెద; అని మఱియును. 

6-477-తేటగతీి 
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అర్య బహిాెదు ల విని ననునయించి 
భకితయుకుత ల మనమునుఁ బసిుత తింతు?  
ర్వని యెివిని తలమీుఁద నావగ ంజుఁ 
బో లు? నా వేయుశిర్ముల భోగ ుఁ గ్లుత .  

6-478-కంద పదాము 
ఈ విధమున వినుతింపుఁగ 
నా విద్ాాధర్ుల భర్త కనియెి ననంతుం 
డయ ! విమలబుద్వధ ! నీ దగు 
ధ్ీవిభవంబునకు మ్మచిుతిం బిియమార్న్.  

6-479-ఆటవ లద్వ 
అర్య నార్దుండు నంగ ర్సుండును 
దతతవ మొసుఁగ నార్ు; ద్ాని కతన 
ననుిుఁ జూడుఁగల ్  నా భకిత మద్వుఁ గల ్  
నా పథంబు నీకు నమెుఁ గల్లగ .  

6-480-సీస పదాము 
పూని నా ర్ూపంబు భూతజాలంబులు;  
 భూతభావనుుఁడ నేుఁ బొ ందుపడుఁగ;  
బహి్ెంబు మఱియు శబాబిహ్ెమును శ్ాశి;  
 తంబెైన తనువులు దగ ల  నాకు;  
నఖిలలోకంబులు ననుగతంబెై యుండు;  
 లోకంబు నాయందు జఞకుఁ జ ందు;  



1325 పో తన తలెుగు భాగవతము – షషఠ  సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నుభయంబు నా యందు నభిగతంబెై యుండు;  
 యభిల్మ నమయిెా న యుాభయమందు;  

6-480.1-తటేగతీి 

వ లయ నిద్వంిచువాుఁ డాతె విశిమ్మలి 
జూచి మే్లాకంచి తా నొకక చోటివానిుఁ 
గా వివేకించు మాడికనీ జీవితేశ 
మాయ ద్వగనాడి పర్మధర్ెంబుుఁద్ెల్లయు.  

6-481-ఆటవ లద్వ 
నిదపోి వు వేళ్ నిర్తుుఁడెై ద్ేహిద్ా 
న టిట  గుణముచేత నింద్వయిములుఁ 
గడచినటిట  సుఖ్ముుఁ గను నటిట  బహి్ెంబుుఁ 
గడిమి మ్మఱయ ననుిుఁగా న ఱుంగు.  

6-482-ఆటవ లద్వ 
సిపి మందు న ట ి  సంచార్ మొనర ంచు 
మే్లుకాంచి దృషట మోల్ల న ఱుఁగు 
నుభయ మ్మఱుుఁగునటిట యుతతమ జాఞ నంబు 
తతతవ; మటిటద్ెైన తలుఁపు నేను 

6-483-సీస పదాము 
అర్యంగ న విని కలవిగానటిట  యిా;  
 సలల్లత మానుషజాతిుఁ బుటిట 
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యాతెతతతవజాఞ న హ్తుుఁడెైన వానికిుఁ;  
 గలుగున  యిెందు సుఖ్ం బొ కింత?  
వ లయుఁ బవిృతిత  నివృతిత  మార్్ంబుల;  
 సుఖ్దుఃఖ్చయముల స ర ద్వుఁ ద్ెల్లసర 
పనిచెడి సంకలపఫలమూలమునుఁ బాఱు;  
 కడు సుఖ్దుఃఖ్ మోక్షములకొఱకు 

6-483.1-ఆటవ లద్వ 
దంపతికియీామతంబు వర తంతుర్ు 
ద్ాన మోక్ష మే్ల దకిక యుండు?  
నఖిల దుఃఖ్హేతు వయిన యిా కర్ెంబు 
న ఱిుఁగ  ననుిుఁ దలుఁప ర చులోన.  

6-484-వచనము 
మఱియు విజాఞ నాభిమాను ల ైన మనుషుాలకు నతిసూక్షెం బెైన యాతెగతి 
నిజసాథ నతయిలక్షణంబునుఁ జతురాథ ంశంబు న ఱింగ  యిెైహికాముషరెక 
విషయంబులచేతను వివేకబలంబులచేతను నియుకుత ండెై జాఞ నవిజాఞ న 
సంతృపుత ండెైన పుర్ుషుండు నాకు భకుత ం డగు; నీ విధంబులు గలవార్లు 
యోగన ైపుణాబుద్వధగలవార్లున ై సాిర్థంబయిన యాతెచేతం బర్మాతెను 
ద్ెల్లయుచుందుర్ు; నీవు నీ కమీంబున మదాకితశదీ్ాధ పర్ుండవ ై విజాఞ న 
సంపనింబుల ైన వాకుకలచేత ననుి సోత తంిబు చేసర ముకుత ండ వ ైతి" వని యా 
శ్ేషభగవంతుండు విద్ాాధర్పతి యైెిన చితకిేతుం బల్లకి యతని కదృశుాం 
డెైపో యిె; ఏ ద్వకుకన సరాితెకుండెైన యనంతుం డంతరాధ నంబు నొంద్ె. నా 
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ద్వకుకనకు విద్ాాధర్ భర్త నమసకర ంచి గగనచర్ుండెై చని లక్షలసంఖ్ా ల ైన 
ద్వవావరి్ంబు లవాాహ్త బలేంద్వయిుండెై పర్మయోగ పుర్ుషులును, 
ద్వవామునీందుిలును, సరదధ  చార్ణ గంధర్ుిలును, వినుతి చేయం 
గులద్యిణాద్వశ్ ైలంబులను ర్మాపది్ేశంబులను సంకలపసరదధ  పది్ేశంబులను 
వినోద్వంచుచు, శ్రనీారాయణదతతంబగు ద్వవావిమానంబునందుుఁ 
జర యించుచునుండి. 

6-485-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆడంిచున్ హ్ర  ద్వవానాటక గుణవాాపార్ నృతాంబులం;  
బాడించున్ జలజాతనేత ిబిర్ుదపఖి్ాాత గీతంబులం;  
గూడంిచున్ సతతంబు జిహ్ిలతుద్వన్ గోవిందనామావళ్ళల్ 
కీడీం గ నిర్ యక్ష కామినులచేుఁ గృష్ాణ ర పతసాింతుుఁడెై.  

6-486-సీస పదాము 
వాసరంచు నాతెుఁ బో  వ ైషణవజాఞ నంబు;  
 నాశించు భాగవతార్ునంబు;  
భూషరంచు నే ప ి దుా ుఁ బుండరీకాక్షుని;  
 భాషరంచు హ్ర కథాపౌిఢి మ్మఱసర;  
ఘోషరంచు హ్ర నామగుణనికాయంబులు;  
 పో షరంచుుఁ బర్తతతవ బో ధ మర్సర;  
సేవించు శ్రకీృషణ  సేవక నికర్ంబు;  
 సుఖ్మునుఁ జేయు నీశునకు బలులు;  

6-486.1-తటేగతీి 
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పాడుుఁ బాడించు వ ైకుంఠభర్త నటన 
ర్ూప వర్తన గుణ నామ ద్ీప్ర తోర్ు 
గీతజాత పబింధ సంగీత విధుల 
గేశవప్ీితిగాుఁ జితకేితుుఁ డపుడు.  

6-487-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర ుఁ గీర తంచుచు నలినలి మద్వలో నబాా క్షు సేవించుచుం 
బర్మానందము నొందుచున్ జగములం బఖి్ాాతి వర తంచుచున్ 
సుర్రాజఞపమమూర త యక్షగణముల్ స ంపార్ విద్ాాధరా 
పసర్సల్ గ్లిుఁగుఁ బాడుఁగా సరతగ ర పాింతంబుననేిగుచున్.  

6-488-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ విద్ాాధర్భర్త గాంచె హ్ర్నీహా రామృతాహాసమున్ 
శ్రవీిభాిజితమున్ నిర్సత  గ ర జా సేవాగతాయాసమున్ 
ద్ేవానీక వికాసమున్ శుభమహాద్ేవాంఘి్ ొసంవాసమున్ 
భూవిఖ్ాాత విలాసముం ద్వభిువనీ పూతంబుుఁ గ ైలాసమున్.  

6-489-కంద పదాము 
ఆ ర్జత భూధర్ంబున 
నీరేజభవామరాద్వ నికర్ము గ్లిం 
బేరోలగమున నుండిన 
గ్రయీుతుుఁ డయిన హ్ర్ునిుఁ గనియిె నరేంద్ాి!  

6-490-సీస పదాము 
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తన దగు ర్ూప మింతయు నేని ద్ెల్లయక;  
 వాదంబు చేసెడు వేదర్వముుఁ 
గర్ుణావలోకనాకాంక్ితుల ై యుని;  
 బహిాెద్వ సనకసంపణిుతిర్వము 
సార్శివానందసలాి పముల నొపుప;  
 పమిథగణాళి యార్ాటర్వంబు 
డమర్ుమృదంగాద్వ ఢమఢమధినితోడి;  
 పట భృంగ  నాటా విసాుర్ర్వము 

6-490.1-తటేగతీి 

మానుగాుఁ జామర్ులు వీచు మాతృకాద్వ 
కామినీజన మహిత కంకణర్వంబు 
మ్మండుుఁ జ లుఁగంగుఁ గనుిల పండు వయిెాుఁ 
గ్ండరాచూల్ల పె్నిమిటి నిండుకొలుి.  

6-491-వచనము 
ఇట ి  బహిాెద్వ సుర్నికర్ సేవితుండెై యూర్ుప్ీఠంబుననుని భవానిం గ్గ టం 
జేర్ుుకొని యొడయా లగంబున నుని పర్మే్శిర్ుం జూచి చితకిేతుండు పకపక నగ  
యద్ేావి వినుచుండ నిటినియిె. 

6-492-సీస పదాము 
కొమర్పపుఁగా లోకగుర్ుుఁడును గడలేని;  
 ధర్ెసిర్ూపంబుుఁ ద్ాన యగుచు 
జడలు ధర ంచియు సర లేని తపమునుఁ;  
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 బొ డవ ైన యిా యోగ పుంగవులును  
బహి్ెవాదులుుఁ గ్లి భాసరలుి  కొలుిలో;  
 మిథునర్ూపంబున మ్మలుఁతతోడుఁ  
బాికృతుండునుబో ల  బద్ాధ నురాగుుఁడెై;  
లాల్లతుం డయిెా నిరి్జాత నిట;  

6-492.1-ఆటవ లద్వ 
నకట! పకిృతిపుర్ుషుుఁ డెైనుఁ ద్ా నేకాంత 
మందు సతులతోడ నలర్ుుఁగాని 
యిట ి  ధర్ెసభల నింతులతోుఁగూడి 
పర ఢవింపలేుఁడు భాింతి నొంద్వ.  

6-493-కంద పదాము 
అన విని సరేిశిర్ుుఁ డా 
తని నేమియు ననక నవ ిుఁ దతసభవార్ుం 
గనుగ్ని యూర్క యుండిర  
మనుజేశిర్! యిాశుధ్ెైర్ా మద్వ యిెటిటద్వయో?  

6-494-వచనము 
ఇట ి  దన పూర్ికర్ెశ్ేషంబున నింద్వయి జయుండ నని పుటిటన 
యహ్ంకార్ంబున, జగదు్ ర్ువుం బెకుక పలిిదంబు లాడుచుని చితకిేతుం జూచి 
భవాని యిటినియిె. 

6-495-కంద పదాము 
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మముబో ుఁటి లజా లుడిగ న 
కుమతులకుం గర్త యగుచుుఁ గోప్రంపంగా 
నమితాజాఞ నిపుణుం డగు 
శమనుండా నేుఁడు వీుఁడు జగముల క లిన్?  

6-496-కంద పదాము 
భృగు నార్ద కప్రలాదులు 
నిగమాంతజుఞ లును యోగనిర్ణయ నిపుణుల్ 
తిిగుణాతీతు మహేశిర్ు 
నగ ర నిుఁడు వార్ు ధర్ెనయ మ్మఱుుఁగర్కో?  

6-497-సీస పదాము 
ఎవిని పదపదె మింద్ాిద్వ విబుధుల;  
 చూడాగపీంకుత ల నీడుఁ జూచు,  
న విని తతతవంబ ద్ెనయంగ బహిాెద్వ;  
 యోగ మానసపంకిత నోలలాడు,  
న విని ర్ూపంబు నేరాపట  గానక;  
 వేదంబు లందంద వాద మడుఁచు,  
న విని కార్ుణా మీ లోకముల న లిుఁ;  
 దనిప్ర యిెంతయు ధనాతములుఁ జేయు,  

6-497.1-తటేగతీి 

నటిట సరేిశుుఁ బాపసంహార్ు ధ్ీర్ు 
శ్ాశితెైశిర్ుా నాతెసంసార్ు నీశు 
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న గు్  పల్లకన పాపాతుెుఁ డెలి భంగ  
దండనార్ుి ండు గాక ట ి  దలుఁగుఁ గలడు?  

6-498-తేటగతీి 

నిఖిలలోకాశయీంబు సనిిహితసుఖ్ము 
సకలభద్ెైరక మూలంబు సాధుసేవా 
మ్మైన కంజాక్షుపాదపద్ాెర్ునంబు 
ననుసర ంపంగ ఖ్లుుఁడు వీుఁ డర్ుి ుఁ డగున ?  

6-499-వచనము 
కావున, నోర ! దురాతెక! యిా పాపంబునం బాపసిర్ూపంబెైన రాక్షసయోనిం 
బుట ట " మని శప్రయించి "యింతనుండి మహాతుెలకు నవజఞ చేయకుండు" 
మని పల్లకినుఁ జితకిేతుండు విమానంబు డిగ ్  వచిు, యద్ేావికి దండపణిామంబు 
లాచర ంచి కర్కమలంబులు ద్యయిల్లంచి యిటినియిె "ఓ జగనాెతా! భవచాేప 
వాకాంబు లటి క ైకొంటి పాిచీన కర్ెంబులం బాిపతం బెైన సంసార్ చకీంబు చేత 
నజాఞ న మోహితుల ై తిర్ుగుచుని జంతువులకు సుఖ్దుఃఖ్ంబులు న ైజంబుల ై 
పవిర తలుి చుండు; నిందులకుుఁ బర్తంతుిల ైనటిట  వా రాతె సుఖ్దుఃఖ్ంబులకు 
న విర్ు కర్తలు; ఈ గుణంబుల నిమితతమ్మై శ్ాపానుగహీ్ంబులును సిర్్ 
నర్కంబులును, సుఖ్దుఃఖ్ంబులును సమంబులు; భగవంతుం డొకకండ తన 
మాయ చేత జగంబులు సృజియించుచు వార  వార కి బద్ాధ నురాగంబులు గలుగం 
జేయుచుుఁ ద్ాను వానికి లోను గాక నిషకళ్ళండెై యుండు; నీ విధంబునం 
బుట ట చుని నర్ునకుం బతిి బంధు శతుి మితోిద్ాసీనతింబు ల కకడివి? 
వార వార  కర్ె వశంబునం బర్మే్శిర్ుండు కల్లపంచుచు సర్ిసముండెై యుండు; 
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నపపర్మే్శిర్ునకు సుఖ్దుఃఖ్ంబుల చేత రాగంబు లేదు రాగానుబంధంబెైన 
రోషంబును లే; దతని మాయా గుణవిసర్్ంబు జంతువులకు 
సుఖ్దుఃఖ్ంబులను, బంధమోక్షంబులను గల్లపంచుచుండును; కావున, నీకు 
నమసకర ంచుచుని ననుి ననుగహీింపుము; శ్ాపభయశంకితుండంగాను; 
జగనాెతవ ైన నినుిుఁ బల్లకిన ద్యషంబునకు శంకించుచునివాుఁడ" నని 
దండపణిామంబు లాచర ంచి పార్ితీ పర్మే్శిర్ులం బసినుిలం జేసర తన 
విమానం బెకిక చనియిె; నపుపడు పర్మే్శిర్ుండు బహిాెద్వ ద్ేవర ి దైె్తా ద్ానవ 
పమిథ గణంబులు వినుచుండుఁ బార్ితికి నిటినియిె "నీకు నిపుపడు దృషటం 
బయిెాుఁ గద్ా నారాయణద్ాసానుచర్ుల నిసపృహ్భావంబు; హ్ర  
తులాార్థదర్శనుల ై నిసపృహ్ుల ైన భాగవతులకు సిరా్ పవర్్ నర్క 
భేదభావంబులు లేవు; పాిణులకు దే్హ్సంయోగంబు వలన నారాయణల్మలం జేసర 
యుండి దింద్ాిద్వ సుఖ్దుఃఖ్ంబు లాతె యందు నజాఞ నంబున భేదంబు చేయం 
బడియిె; నటిట  విపర్ాయంబులు భగవంతుండెైన వాసుద్ేవునిభకిత గలవార ం 
జ ందవు; మఱియును. 

6-500-ఉతపలమాల 

నేనుుఁ, గుమార్నార్దులు, నీర్జగర్ుాుఁడు, ద్ేవసంఘమున్,  
మానిత యోగ వర్ా ముని మండల, మిటిగు వార్ మందఱున్ 
ద్ానవవిద్విడంశ జనితంబులమయుాుఁ దద్ీయ తతతవముం 
గానుఁగ నేర్; మీశు ఘనగర్ిమునం దలపో సర చూచుచున్.  

6-501-కంద పదాము 
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ఆతనికింబిియుుఁ డప్రియుుఁ 
డే తెఱుఁగున లేడు నిఖిల మ్మలిను ద్ాన ై 
భూతముల కాతె యగుటయు 
భూతప్రియుుఁ డొకకుఁ డాద్వపుర్ుషుుఁడు తనీి!  

6-502-ఆటవ లద్వ 
అర్యుఁ జితకిేతుుఁ డతిశ్ాంతుుఁ డతిలోక 
సముుఁడు విషుణ భకిత సంగతుండు 
నితని నేమిచెపప? నీశుండ నగు నేను 
నువిద! యచుాతప్రియుండుఁ జుమిె.  

6-503-కంద పదాము 
కావున భగవదాకుత ల 
భావమునకు విసెయంబు పనిలేదు మహా 
ధ్ీ విభవశ్ాంత చితుత లు 
పావన పర్తతతవనిపుణ భవుాలు వార్ల్.  

6-504-వచనము 
అనిన విని యద్వతినయ విసెయంబు మాని శ్ాంతచితత  యయిెా; నట ి  
పర్మభాగవతుండయిన చితకిేతుం డద్ేావికిం బతిిశ్ాపం బియా సమర్ుథ ం 
డయుాను, మర్ల శప్రంపక యతి శ్ాంతర్ూపంబున శ్ాపంబు శిర్ంబున 
ధర యించె; నిటిట  సాధులక్షణంబులు నారాయణ పరాయణుల ైన వార్లకుం గాక 
యొర్ులకుం గలుగ నేర్ుునే? యట ి  శ్ాపహ్తుండెైన చితకిేతుండు తిషట చేయు 
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యజఞంబున దక్ిణాగ ి యందు ద్ానవ యోనిం బుటిట  వృతాిసుర్ుం డన 
విఖ్ాాతుం డయి భగవద్ ఞాాన పర ణతుం డయిెాం; గావున. 

6-505-సీస పదాము 
నర్నాథ! యిా వృతుినకు రాక్షసాకృతి;  
 గల్లగ న యిా పూర్ికార్ణంబు 
చిర్పుణుాుఁ డయినటిట చితకిేతు మహాను;  
 భావంబు భకితతోుఁ బర్ుఁగ విని 
చద్వవినవార కి సకల దుషకర్ెముల్;  
 శిథవలంబుల ై కడుుఁ జ దర పో వు 
సకలవ ైభవములు సమకూర్ుుఁ దనయంతుఁ;  
 ద్ొలాకడు కోర్ుకలతోడుఁ గూడి 

6-505.1-ఆటవ లద్వ 
నిర్ెలాతుె లగుచు నితాసతాజాఞ న 
నిర్తు లగుచు విగత దుర తు లగుచు 
బంధు మిత ిపుతి పౌతాిదులను గూడి 
యనుభవించుచుందు ర్ధ్వక సుఖ్ము.  

6-15- సవితృవంశ పివచనాద్వ కథ 

6-506-సీస పదాము 
వినవయా! నర్నాథ! విశదంబుగాుఁ దిషటృ;  
 వంశంబు చెప్రపతి; వాని వ నుక 
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సవితృండు పృశిియు సావితిి వాాహ్ృతి;  
 యను భార్ాలందు నింపార్ు వేడక 
నగ ి హ్ో తంిబుల నర్యంగుఁ బశుసో మ;  
 పంచయజఞంబులుఁ బర్ుఁగుఁ గనియిె;  
భగుుఁడు సరద్వధక యను భార్ాకు మహిమాను;  
 భవుల విభవులుఁ ద్ాుఁ బడసె మువుర్ుఁ;  

6-506.1-ఆటవ లద్వ 
దనయ నొకతెుఁ గాంచెుఁ ద దనంతర్మున నా 
తర్ళ్నేత ిసద ర్తసిధ్ామ 
పుణాశ్రల సుగుణ పూర త చార త ి
యఖిలలో కపూజా యాశిష్ాఖ్ా.  

6-507-వచనము 
మఱియు, ధ్ాతకుుఁ గల కుహ్ూ సరనీవాల్మ రాకానుమతు లనియిెడు నలువుర్ు 
భార్ాలలోుఁ గుహ్ూద్ేవి సాయమను సుతునిం గాంచె; సరనీవాల్ల దరాశఖ్ుానిం 
బడసె; రాక పాితరాఖ్ుానిుఁ గాంచె; ననుమతి పూర ణమాఖ్ుానిుఁ బడసె; విధ్ాత 
కియీ యను భార్ాయందు నగ ిపురీష్ాాదులం గనియిె; వర్ుణునకుుఁ జర ిణి 
యను భార్ాయందుుఁ బూర్ికాలంబున బహి్ెపుతుిం డయిన భృగువును 
వల్మెకంబునం జనియించిన వాల్మెకియు నుదయించిర ; మితాివర్ుణులకు 
నూర్ిశి యందు రేతోద్మంబెైన, ద్ానిుఁ గుంభంబునం బివేశింప జేయ నందు 
నగసుత యండును, వసరషుఠ ండును జనియించిర ; పతిేాకంబ మితుినకు రేవతియందు 
నుతసర్్ సంభవుల ైన యర షటయుుఁ, బిపపలుండును నను వార్లు జనియించిర ; 
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శకుీనకుుఁ బరలోమి యందు జయంత ఋషభ విదుషులన ముగు్ ర్ు పుటిటర ; 
వామనుం డయిన యుర్ుకీమ దే్వునకుుఁ గీర త యను భార్ాయందు 
బృహ్శ్లి కుండు పుటెట ; నా బృహ్శ్లి కునకు సౌభగాదులు పుటిటర ; మఱియు, 
మహానుభావుం డయిన కశాపపజిాపతికి నద్వతి యందు శ్రమీనాిరాయణుం 
డవతర ంచిన పకిార్ంబు వ నుక వివర ంచెద; ద్వతిసుతుల ైన ద్ెైతేయుల వంశంబు 
చెప్ెపదను; ఏ దైె్తేయ వంశంబు నందు బహిిాద బలులు పర్మ భాగవతుల ై 
ద్ెైతాద్ానవవంద్వతుల ై వ లసరర ; ద్వతి కొడుకులు హిర్ణాకశిపు హిర్ణాాక్షులనుఁ 
బసిరద్వధ నొంద్వ; ర్ందు హిర్ణాకశిపునకుుఁ జంభాసుర్ తనయ యిెైన దతతకుుఁ 
బహిిాద్ానుహిాద సంహిాద హిాదులను నలుగుర్ు గ్డుకులును సరంహిక యను 
కనాకయు జనిెంచి; రా సరంహికకు రాహ్ువు జనియించ;ె నా రాహ్ువు శిర్ం 
బమృతపానంబు చేయ, హ్ర  దన చకంీబునం దుించె; సంహిాదునకు గతి యను 
భార్ా యందుుఁ బంచజనుండు పుటెట; హిాదునకు దమని యను భార్ా యందు 
వాతాప్ీలిలులు పుటిటర ; వార్ల నగసుత యండు భక్ించె; ననుహిాదునకు సూర ె 
యను భార్ాయందు బాషకల మహిషులు గల్లగ ర ; పహిిాదునకు దే్వి యను 
భార్ాయందు విరోచనుండు పుటెట ; నతనికి బల్ల జనిెంచె; నా బల్లకి నశన యను 
భార్ా యందు బాణుండు జేాషుఠ ండుగా నూర్ుిర్ు గ్డుకులు పుటిట ; రా బల్ల 
పభిావంబు వ నుక వివర ంచెద; బాణాసుర్ుండు పర్మే్శిర్ు నారాధ్వంచి 
పమిథగణంబులకు ముఖ్ుాం డయిెాను; మఱియు, నా ద్వతి సంతానంబులగు 
మర్ుతుత  లేకోనపంచదశకంబులు గలవార్ లందఱున నపతుాల ై యిందుితోుఁ 
గూడి ద్ేవతింబు నొంద్వ" ర్నిన విని పరీక్ినిరేందుిండు శుకయోగీందుిన 
కిటినియిె. 
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6-16- మర్ుద్ణంబుల జనెంబు 

6-508-ఆటవ లద్వ 
ఏమి కార్ణమున నిందుినికనిి మర్ు 
చుయము లాపుత  లగుచు శ్ాంతి నొంద్వ?  
ర్ర్యుఁ దతసమాను లగుచు వర తంచిర ?  
ద్ీని వినుఁగవలయుుఁ ద్ెలుపవయా!  

6-509-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

6-510-సీస పదాము 
నర్నాథ! విను తన నందను లందఱు;  
 నమరేందుిచే హ్తు లగుచు నుండుఁ 
గోపశ్లకంబులుఁ గుీళ్ళుచుుఁ దనలోన;  
 మండుచు ద్వతి చాల మఱుుఁగుఁ ద్ొడుఁగ ;  
భాతుి హ్ంతకుుఁ డతి పాతకుం డమ యిందుిుఁ;  
 జంపక నా కేల స ంపు గలుగు?  
వీని భసెము చేయువానిుఁగా నొక సుతుుఁ;  
 బడసెద నని చాల భర్తుఁ గోర  

6-510.1-ఆటవ లద్వ 
ప్రియము చేయుఁద్ొడుఁగ ుఁ బెకుక భావంబుల 
భాషణముల నధ్వకపో షణముల 
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భకితయుకితచేతుఁ బర చర్ాగతిచేత 
నుతులచేత నతుల ర్తులచేత.  

6-511-చంపకమాల 

కల్లకి కటాక్షవీక్షణ వికార్ములన్ హ్ృదయానురాగ సం 
కల్లత విశ్ేషవాఙ్ెధుర్ గరా్నలన్ లల్లతాననేందు మం 
డల పర శ్లభితామృత విడంబిత సుసరెత సుపసినితా 
ఫల ర్ుచిర్పది్ానముల భామిని భర్తమనంబు లోుఁగ్న న్.  

6-512-తేటగతీి 

అఖిల మ్మఱిుఁగ న కశాపు నంతవాని 
హితవు తలక కుక ర్తుల సంగతులచేత 
నవశుుఁ గావించె వేలి్లెడి నబావదన 
పతుల భమిియింప నేర్ని సతులు గలర ?  

6-513-కంద పదాము 
ఏ తలుఁ ప్ెఱుుఁగక నిల్లచెడు 
భూతంబులుఁ జూచి ధ్ాత పుర్ుషుల మనముల్ 
భీతి గ్లుపంగ యువతి 
వాితంబు సృజించెుఁ; బతులు వార్ల కర్ుద్ే?  

6-514-వచనము 
ఇట ి  నిజసతిచేత నుపలాల్లతుండెై కశాపపజిాపతి యా సతికిం బర్మప్ీితుం డెై 
యిటినియిె "నో తనీి! నీకుుఁ బసినుిండ న ైతి; వర్ంబు గోర్ు మిచెుద; నాథుండు 
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పసినుిండెైన సీత రలకుం గోర క సంభవించుట కేమి గ్ఱంత? సతికిం బతియిె 
ద్ెైవంబు సర్ిభూతంబుల మానసంబులకు వాసుద్ేవుండె భర్త; నామర్ూప 
కల్లపతుల ైన సకల ద్ేవతామూర్ుత లచేతను ఋషులచేతను భర్తృర్ూపధర్ుం 
డయిన భగవంతుండు సేవింపబడుచుండు; సీత రలచేతుఁ బతిర్ూపంబున 
భజియింపంబడుుఁ; గావునం బతివతి ల ైన సుందర్ులు శే్యీసాకమల ై యేిక 
చితతంబున నాతేెశిర్ుం డయిన యపపర్మే్శిర్ుని భర్తృభావంబున 
సేవించుచుండుదుర్ు; నేనును నీదు భావంబున వర్దుండ న ైతి; దుశ్రశల లయిన 
వనితలకుం బొ ందరాని వర్ంబు నీ కిచెుద; వేుఁడు" మనిన నా కశాపునకు ద్వతి 
యిటినియిె. 

6-515-ఆటవ లద్వ 
వర్ము గోర్ నాకు వర్దుండ వేనిని 
నిందుిుఁ దుించునటిట యిదధబలుని 
నమిత తేజుుఁ దనయు నమర్తిసంపాిపుత  
న ందుుఁ జ డనివాని నిముె నాథ!  

6-516-వచనము 
అనవుడు 

6-517-కంద పదాము 
ఉటిటపడునటిట  వర్ మీ 
కటటుఁడి నన ిట ట  వేుఁడెుఁ? గటకట! యనుచున్ 
మిటిటపడి యతుఁడు మద్వలోుఁ 
బుటిటన తలిడముతోడుఁ బొ కుకచు నుండెన్.  
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6-518-చంపకమాల 

పకిృతిని గర్ెపాశముల బదుధ ుఁడ న ైతిుఁ గదయా! నేుఁడు నే 
వికటసతీ సిర్ూపమున వేుఁదుఱు గ్ల్లపన మాయ నింద్వియా 
ధ్వకమతి యిెైనవాుఁడు దన తెంపునుఁ జితతము వ చుప్ెటిట  పా 
తకములుఁ గూలకున ి? నను ద్ెైవము నవిద్ె లోల్లతాతుెనిన్?  

6-519-సీస పదాము 
ఖ్ండ శర్కర్తోడుఁ గలహించు పలుకులుుఁ;  
 బదెవిలాస మే్ర్పఱచు మోముుఁ,  
దుహినాంశు కళ్లతోుఁ దులుఁదూుఁగు చెయుిఱుుఁ;  
 జ మటుఁ గ్ీన ితుత ర్ు చేయు మే్ను,  
నిలువ లిుఁ గర్ుఁగ ంచు నేర్ుపల యింపులుుఁ;  
 బువుిల కర్ుద్ెైన పోి ద్వ చేుఁత,  
తమకంబు ర టిటంచు తర తీపు తలుఁపులు;  
 న నసరన మద్వలోని యిచుగ ంత,  

6-519.1-ఆటవ లద్వ 
గల్లగ  కఱవనుని కాలాహిపో ల్లకిుఁ 
జ లుఁగుచుని సతుల చితతవృతిత ుఁ 
ద్ెల్లయవశమ్మ? యిెంత ధృతి గలవార కి 
నాక కాదు నిఖిలలోకములకు.  

6-520-ఆటవ లద్వ 
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కోర  సతుల క లిుఁ గూర్ుువా ర విర్ు?  
పతులన ైన సుతుల హితులన ైన 
బల్లమిుఁ జ ల్లమి న ైనుఁ బర్హ్సతమునన ైన 
హింసబఱతు రాతె హితము కొఱకు.  

6-521-వచనము 
అని చింతించి; "ద్ీనికి నేమని పతిివాకాం బిచుువాుఁడ? మదిచనం బెందు 
నమోఘంబు; తిిలోకపర పాలనశ్రలుం డయిన భిదుర్పాణి వధ్ార్ుి ండె? యిేను 
ద్ీనికి న ైనద్వ యొకటి గల్లపంచెద" నని ద్వతిం జూచి, యో! తనుమధా! నీకు నటి 
ద్ేవబాంధవుండయిన యిందహి్ంత యగు పుతుిండు గల్లగ డు; నొకక 
సంవతసర్ంబు వతింబునం జర యింపుము; ద్ాని పకిార్ంబెలి నేను జ ప్ెపద, 
విను; మ్మలి జీవులవలన హింసాభావంబు లేక, యతిధినివాకాంబు లుడిగ , 
కోపంబు మాని, యనృతంబులు పలుకక, నఖ్రోమచేేదనంబు చేయక, 
యసరథకపాలాదు లయిన యమంగళ్ంబుల నంటక, నద్ీతటాకాదులన కాని 
ఘటోదక కూపో దకంబుల సాినంబు చేయక, దురా్న సంభాషణంబు వర ాంచి, 
కటిటన కోకను ముడిచిన పువుిలను గమీెఱ ధర యింపక, భోజనంబుల యందు 
నుచిేష్ాట నింబును జండికా నివేద్వతానింబును కేశ శునక మారాా ర్ కంక కిమీి 
ప్రప్ీల్లకాద్వ విదూషరతానింబును నామిష్ానింబును వృషలాహితానింబును 
నను నీ పంచవిధ నిషరద్ాధ నింబును వర ాంచి, ద్యయిట నీళ్ళు ద్ాివక, 
సంధ్ాాకాలంబుల ముకతకేశిగాక, మితభాషరణియిెై, యలంకార్విహమనగాక, 
వ లుపలం ద్వర్ుగక, పాదపకి్ాళ్నంబు చేసరకొని కాని శయనింపక, యారా్ుపాదయిెై 
పవిళింపక, పశిుమ శిర్సకయయుాను నగియయుాను సంధ్ాాకాలంబులను 
నిద్వంిపక, నితాంబును ధ్ౌతవసత రంబులుగటిట , శుచియిెై, సర్ిమంగళ్ సంయుకతయిెై, 
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పాితఃకాలంబున లక్మెనారాయణల నారాధ్వంచి, యావాహ్నార్యాపాద్య ాపసపర్శన 
సుసాిన వాసో పవీత భూషణ పుషప ధూప ద్ీపో పహారాదుాపచార్ంబుల 
నర ుంచి, హ్విశ్ేశషంబు ద్ాిదశ్ాహ్ుతుల వేల్లు దండపిణామంబు లాచర ంచి, 
భగవనెంతంిబును దశవార్ంబు లనుసంధ్వంచి సోత తింబు చేసర, గంధ 
పుష్ాపక్షతంబుల ముతెతతదువలం బూజించి, పతిని సేవించి, పుతుిం గుక్ిగతుంగా 
భావించి యివిిధంబున మార్్శ్రరి్ శుదధ పతిిపద్ార్ంభంబుగా నొకక సంవతసర్ంబు 
సల్లప్ర, యా ద్ాిదశ మాసాంతాద్వవసంబున విధుాకతంబుగా నుద్ాాపనంబు 
చేయవలయును; నీ వీ పుంసవనం బనియిెడి వతింబు ద్ాిదశమాస పర్ాంతం 
బేమఱక సల్లపన, నీవు గోర న కుమార్ుండు గల్లగ డు" ననిన ద్వతి యా 
వతింబుతోడన  గర్ాంబు ధర యించి వతింబు సలుపుచునుండ నిందుిండు 
మాతభిిపాియం బెఱింగ , యా యమె నహ్ర్హ్ంబును ర్హ్సాంబున 
సేవించుచు; వతింబునకుం దగ న పుషప ఫల సమితుకశ పతాింకుర్ంబులు 
మొదలయిన వసుత  వితతిం ద్వకిాలంబులం ద్ెచిు యిచుుచుుఁ, బుండరీకంబు 
హ్ర ణికిం బొ ంచి యుని భంగ  నా యమె వతి భంగంబునక ై కాచి శుశీూష 
చేయుచునా యమె ధర యించిన తేజఞ విశ్ేషంబునకు బెగ్ల్లంచుచుుఁ గృశించుచు 
నుండె; అంత నొకకనాడు. 

6-522-సీస పదాము 
వామాక్ి యనుద్వన వతిధ్ార్ ణోనిత;  
 పర చర్ా విధులచే బడల్ల యలసర 
యొంటి సంధ్ాావేళ్ నుచిేషట యైెి పద;  
 పకి్ాళ్ నాదులుఁ బాసర మఱచి 
తనకర్ె మోహ్ంబు దవిల్ల నిద్వంిపంగ;  
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 నిందుిండు సయాన న డర్ు గాంచి 
యోగమాయా బలోదుాకుత ుఁడెై యా యింతి;  
 యుదర్ంబుుఁ జొర్ుఁబడి యుగుీుఁ డగుచుుఁ 

6-522.1-తటేగతీి 

ద్వవిర  ద్ేద్ీపామానమ్మై తేజర లుి  
నర్ాకుని వజధి్ార్ల నడిచె నేడు 
దునుకలుగ వాుఁడు దునిసరయుుఁ దునుక దునుక 
చెడక యొకకకక బాలుుఁడెై చెలుఁగుచుని.  

6-523-కంద పదాము 
వా డేర్ుి ర్గుచుుఁ గుయిాడ 
నోర  యఱవ కనుచుుఁ దుించె నొకకకకని నా 
శూర్ుం డేడు్ ర్ుఁ దునుకలు 
గా ర్యమున వార్ు చెడక ఖ్ండితు లయుాన్.  

6-524-కంద పదాము 
ఖ్ండము లనిియు నందఱుుఁ 
జండాంశు సమపకిాశ శ్ాశితు లగుచున్ 
మ్మండుకొని నిల్లు యని రా 
ఖ్ండలునకుుఁ గర్ుణ పుట ట గతి మతి ద్యపుఁన్.  

6-525-వచనము 
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అందఱు ముకుళిత కర్కమలుల ై "నీకుం ద్యడుబుట ట వులము; మముె 
హింసరంపంబనిలేదు; నీకుం బార షదులమ్మై మర్ుద్ణములమ్మై నినుి 
సేవించెదము; మముె ర్క్ింపు" మనిన నారాయణ పసిాదంబునం జ డని 
మర్ుద్ణంబుల పలుకులం గృపాళ్ళండెై, యిందుిండు వార్ల సహ్ో దర్ులంగాుఁ 
గ ైకొని మఱి హింసరంపక మాన ; అశితాథ మశరాగ ివలన నారాయణ ర్క్ితుండ 
వయిన నీవునుం బో ల ుఁ గుల్లశధ్ార్ల శకలంబు లయిన కుమార్ుం 
డనిిర్ూపంబుల ై సంవతసర్ంబునకు నొకికంత కడమగా హ్ర  బూజించినవార్ు 
గావున, నిందుితోడం గూుఁడ బంచాశద్ేావత లయిన మర్ుద్ణంబులు ద్వతి 
గర్ాంబు వ లువడి; ర్ంత ద్వతి మే్లాకంచి యనలపకిాశుల ై యిందుి తోడం గూడి 
వ లుంగుచుని కుమార్ులం జూచి, సంతోషరంపక యిందుింజూచి నీకు 
"మృతుార్ూపంబయిన పుతుిం గోర  దుసతర్ంబయిన వితంబు సల్లప్రతి; 
సంకల్లపంచిన పుతుిం డొకకర్ుం డమ సపత  సంఖ్ా గల కుమార్ు లగుట కేమి 
కతంబు? నీ వ ఱింగ న భంగ న తథాంబు పలుకు" మనిన నిందుిం డిటినియిె 
"తలి్మ భవద ర్తంబుుఁ జింతించి సమయ విచేుదనంబున గర్ాంబుుఁ జొచిు పాప 
చితుత ండన ై వజధి్ార్ల గర్ాంబు విదళ్నంబు చేసరన నా శకలంబులు చెడక 
మహాశుర్ాంబుగా నివిిధంబునం గుమార్ు ల ైర ; మహాపుర్ుష పూజాసంసరద్వధ  
కారాానుషంగ  కాకుండునే? భగవద్ారాధనంబు గోర కలుఁ బాప్ర యిెవిర్ు 
గావింతుర్ు; వార హ్పర్ంబుల సరాిర్థకుశలు లగుదు; ర్మెహాపుర్ుష 
వతిసముతపని తేజంబు నడంప న విం డయపుుఁ? గావున దుర్ెదంబున బాల్లశ 
సిభావుండన ై ద్యషంబు చేసరన నా ద్ౌరా్నా కర్ెంబు సహింపుఁ దలి్లకని న విర్ు 
సమర్ుథ లు? పాపాతుెండ నగు ననుిం గావుము; నేను వీర్లతోడివాుఁడ నని 
నిషకపటంబుగాుఁ బాిర థంచిన నద్ేావి "యటటకాక" యని శ్ాంతచితత  యయిెా; 
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నిందుిండును వార్లం గూడి తిిద్వవంబునకుం బో యి సో మపాన హ్విరాాగంబులు 
వార్లకుం బంచిప్ెటిట  సుఖ్ంబుండె" నని చెప్రప పరీక్ినిరేందుినకు 
శుకయోగీందుిండు వ ండియు నిటినియిె. 

6-526-కంద పదాము 
హ్ర  వర్దుుఁ డయిన వతిమట;  
హ్ర  యంశజు లగుచు న గడు నమర్ుల జనె 
సుుర్ణం బుఁట; పఠ యించిన 
నర్యుఁగ నుర్ుద్ీర్పాాప హ్ర్మగు టర్ుద్ే.  

6-527-వచనము 
అని విషుణ కథాశవీణ కుతూహ్లాయమానమానసుల ైన శ్ౌనకాద్వ 
మహామునులకు సూతుండు చెప్ెప నని శుకయోగీందుిండు పరీక్ినిరేందుినకుుఁ 
జ ప్ెప ననుటయు. 

6-17- పూర ణ 

6-528-కంద పదాము 
రాజీవరాజపూజా 
శ్రజీిత గోప్ీకటాక్ష సేవాంతర్ వి 
భాిజితమూర త! మద్యదధత 
రాజకులోతాసద రామరాజాఖ్ానిధ్ీ!  

6-529-తర్ళ్ము 
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ముర్విద్ార్ణ ముఖ్ాకార్ణ! మూలతతతవవిచార్ణా!  
దుర తతార్ణ దుఃఖ్వార్ణ! దుర్ెద్ాసుర్మార్ణా!  
గ ర విహార్ణ! కీర తపూర్ణ! కీర్తనీయమహార్ణా!  
ధర్ణిధ్ార్ణ! ధర్ెతార్ణ తాపససుత తిపార్ణా!  

6-530-తోటకము 
కర్ుణాకర్! శ్రకీర్! కంబుకరా!  
శర్ణాగతసంగతజాడాహ్రా!  
పర ర్క్ితశిక్ితభకతమురా!  
కర రాజశుభపది! కాంతిధరా!  

6-531-గదాము 
ఇద్వ సకల సుకవి జనమిత ిశ్రవీతసగోత ిపవిత ికసువయామాతా పుత ి
బుధజనపసింగానుషంగ సరంగయ నామధ్ేయ పణిీతంబెైన శ్ర ీమహాభాగవత 
పురాణంబునందు నజామిళోపాఖ్ాానంబును, బచిేతసులుఁ జందుి డామంతణింబు 
చేయుటయు, దక్ోతపతితయు, పజిాసర్్ంబును, దక్షుండు శ్రహీ్ర ంగూర ు తపంబు 
చేయుటయు, నతనికి నపపర్మే్శిర్ుండు పతిాక్షం బగుటయు, హ్ర్ాశి 
శబళాశుిల జనెంబును, వార్లకు నార్దుండు బో ధ్వంచుటయు, నార్దు వచన 
పకిార్ంబునవార్ు మోక్షంబు నొందుటయుుఁ, దదిృతాత ంతంబు నార్దు వలన విని 
దక్షుండు దుఃఖ్ాకాీంతుం డగుటయుుఁ, దదనంతర్ంబ బిహ్ెవర్ంబున దక్షుండు 
శబళాశిసంజఞల సహ్స ిసంఖ్ాాకు లగు పుతుిలం గాంచుటయును, 
సృషరటనిరాెణేచాే నిమితతంబున దక్షు పంపున వార్ లగజీనుెలు సరద్వధంబొ ంద్వన 
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తీర్థరాజంబెైన నారాయణ సర్సుసనకుం జనుటయు, వార కి నార్దభగవంతుండు 
బహి్ెజాఞ నంబు నుపద్ేశించుటయు, వార్ు పూర్ిజు లేగ న పకిార్ంబున 
మోక్షంబు నొందుటయుుఁ, దదిృతాత ంతంబును దక్షుండు ద్వవాజాఞ నంబున న ఱింగ  
నార్ద్యపద్వషటం బని తెల్లసర నార్దుని శప్రంచుటయు, నార్దుండు దక్షుశ్ాపంబు 
పతిిగహీించుటయు, దక్షునకు బహి్ెవర్ంబున సృషరటవిసాత ర్ంబు కొఱకుుఁ 
గూతులఱువండుి జనియించుటయు, నందు గశాపునకు నిచిున పదమువుిర్ు 
వలన సకల లోకంబులు నిండుటయు, ద్ేవాసుర్ నర్ తిర్ాఙ్ెృగ ఖ్గాదుల 
జనెంబులును, ద్ేవేంద ితిర్సాకర్ంబున బృహ్సపతి యధ్ాాతెమాయచేతం గాన 
రాకుండుటయుుఁ, దదిృతాత ంతంబు రాక్షసులు విని శుకోీపద్వషుట ల ై ద్ేవతలప్ెై 
న తితవచుుటయు, ద్ేవాసుర్ యుదధంబును, నాచార్ాతిర్సాకర్ంబున 
ద్వవిజరాజపలాయనంబును, బలాయమానుల ైన ద్ేవతలు బహి్ెసనిిధ్వకిం 
జనుటయును, బహి్ెవాకాంబునుఁ దిషట కుమార్ుండయిన విశిర్ూపు 
నాచార్ుానింగా దే్వతలు వర ంచుటయును, విశిర్ూపు పసిాదంబున నిందుిండు 
నారాయణ వర్ెం బను మంతకివచంబు ధర యించి రాక్షసుల జయించుటయుుఁ, 
బరోక్షంబున రాక్షసులకు ననుకూలుం డయిన విశిర్ూపు నిందుిండు 
వధ్వయించుటయు, విశిర్ూపు వధ్ానంతర్ంబున నిందుినకు బహి్ె హ్తా 
సంపాిపతం బయిన నిందుిండు సీత ర భూ జల దుిమంబుల యందుుఁ 
బంచిప్ెట ట టయు, విశిర్ూపుండు హ్తుండగుటకుుఁ దిషట గోప్రంచి 
యిందవిద్ార్థంబు మార్ణహ్ోమంబు చేయ వృతాిసుర్ుండు జనించుటయు, 
వృతాిసుర్ యుదధంబునుఁ బరాజితుల ై యింద ిసహితు లయిన ద్ేవతలు 
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శ్ేితద్ీిపంబునకుం జనుటయు, నందు శ్రహీ్ర  పసినుిండయి దధ్ీచి వలన 
భిదుర్ంబు గ ైకొన; నుపద్ేశించుటయు, నిందుిండు వజాియుధంబున వృతుిని 
సంహ్ర ంచుటయు, నిందుిండు బహి్ెహ్తాా ప్ీడితుండయి మానససర్సుస 
పవిేశించుటయును, నహ్ుషుండు శతాశిమే్ధంబులం జేసర యింద్ాిధ్వపతాంబు 
బడయుటయు, నహ్ుషుండు డగసత యశ్ాపంబున సుర్రాజాచుాతుండెై యజగర్ 
యోనిం బుట ట టయు, యింద్ాిగమనంబును, యశిమే్ధంబును, యిందుిండు 
మర్లుఁ ద్వలిోకాధ్వపతాంబు బడయుటయును, జితకిేతూపాఖ్ాానంబును, 
మర్ుద్ణంబుల జనెపకిార్ంబును నను కథలు గల షషఠ సకంధము సమాపతము. 





 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

సపతమ సకంధము 

7-1-ఉపో ద్ాా తము 

7-1-కంద పదాము 
శ్ర ీమద్విఖ్ాాతిలతా 
కాీమితరోద్యంతరాళ్! కమనీయమహా 
జీమూతతుల్లతద్ేహ్ 
శ్ాామలర్ుచిజాల! రామచందనిృపాలా!  

7-2-వచనము 
మహ్నీయగుణగర షుఠ  లగు నముెనిశ్ేషీుఠ లకు నిఖిలపురాణ వాాఖ్ాాన 
వ ైఖ్రీసమే్తుం డయిన సూతుం డిటినియిె; నట ి  పాియోపవిషుట ం డయిన 
పరీక్ినిరేందుిడు శుకయోగీందుి నవలోకించి. 

7-2-నారాయణునివ షైమాాభావం 

7-3-సీస పదాము 
సర్ిభూతములకు సముుఁడు న చుల్ల ప్రియుం;  
 డెైన వ ైకుంఠుుఁ డనంతుుఁ డాదుాుఁ 
డిందుినికొఱకు దైె్తేాందుిల నేటికి;  
 విషముని క ైవడి వ దకి చంప్?ె  
నసుర్ులుఁ జంపంగ నమర్ులచేుఁ దన, ; 
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 కయిెాడి లాభ మింతెైనుఁ గలద్ె?  
నిరాిణనాథుండు నిర్ు్ ణుం డగు తన, ; 
 కసుర్ుల వలని భయంబుుఁ బగయుుఁ 

 

7-3.1-ఆటవ లద్వ 
గలుగనేర్ వటిట ఘనుుఁడు ద్ెైతుాలుఁ జంప్ర 
సుర్ులుఁ గాచు చునికి చోదా మనుచు 
సంశయంబు నాకు జనియించె మునినాథ!  
పజిఞమ్మఱసర తెల్లయుఁ బలుకవయా!  

 

7-4-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

7-5-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నీ సంపశిిము వర్ణనీయము గద్ా నికకంబు రాజేంద!ి ల 
క్మెసంభావుాని సచుర తమిు మహాచితంిబు చింతింపుఁ ద 
ద్ాా సాఖ్ాానము లగపుప విషుణ చర్ణధ్ాానపధి్ానంబు ల ై 
శ్రసీంధ్ానముల ై మునీశిర్వచోజేగీయమానంబు ల ై.  

7-6-కంద పదాము 
చితింబులు తెైరలోకా ప 
వితంిబులు భవలతాలవితంిబులు స 
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నిెతంిబులు మునిజన వన 
చెైతంిబులు విషుణ ద్ేవు చార తంిబుల్.  

7-7-వచనము 
నరేంద్ాి! కృషణద్ెైిపాయనునకు నమసకర ంచి హ్ర కథనంబులు జ పపద వినుము; 
వాకుత ండుగాక గుణంబులు లేక పకిృతిం జ ందక, భవంబుల నొందక, 
పర్మే్శిర్ుండు దన మాయవలన నయిన గుణంబుల నావేశించి, 
బాధాబాధకతింబుల నొందు; నతండు గుణర్హితుండు; సతతవర్జసతమంబులు 
పకిృతిగుణంబు; లా గుణంబులకు నొకొకకక కాలంబున హానివృదుధ లు గల; వా 
యిాశిర్ుండు సతతవంబున ద్ేవఋషులను, ర్జఞగుణంబున నసుర్ులను, 
దమోగుణంబున యక్ష ర్క్ోగణంబులను, విభజించ;ె సూర్ుాండు ప్ెక కడలం 
గానంబడియు నొకకర్ుం డెైన తెఱంగునుఁ దద్విభుండును సర్ిగతుండయుాను 
భినుిండు గాుఁడు; తతతవవిదుల ైన ప్ెదాలు దమలోనం బర్మాతె సిర్ూపంబున 
నుని యిాశిర్ు నివిిధంబున న ఱుంగుదుర్ు; జీవాతెకుుఁ బర్ుండెైన 
సర్ిమయుండు తన మాయచేత ర్జంబును విశింబు సృజింపం గోర , 
సతతవంబును గీడీింపం గోర , తమంబును నిద్వంిపం గోర  యుతాపద్వంచి, చర్మ్మైన 
కాలంబును సృజియించు; నా కాలంబున సర్ిదర్శనుం డైెన యిాశిర్ుండును 
గాలాహ్ియుండును న ై హ్ర  సతతవగుణం బయిన ద్ేవానీకంబునకు వృద్వధయు, 
ర్జ సతమోగుణులయిన రాక్షసులకు హానియుం జేయుచుండు. 

7-8-కంద పదాము 
జననాయక! యిా యర్థము 
ఘనయశుుఁ డగు ధర్ెజునకుుఁ గతీుకాలమునన్ 
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మును నార్దుండు చెప్ెపను 
వినిప్రంచెద వినుము చెవులు విమలత నొందన్.  

7-9-వచనము 
మునుి ధర్ెరాజు చేయు రాజసూయయాగంబున బాలుండెైన శిశుపాలుండు 
హ్ర ని నింద్వంచి నిశితనిర్ికచీకధీ్ారాదళితమసతకుం డయి తేజఞర్ూపంబున వచిు 
హ్ర ద్ేహ్ంబు జొచిునం జూచి వ ఱుఁగు పడి ధర్ెజుండు సభలోనుని నార్దునిం 
జూచి యిటినియిె. 

7-10-ఆటవ లద్వ 
ఎటిటవార  క ైన నకేాంతులకు న ైన,  
వచిు చ్ర్ుఁగ రాని వాసుద్ేవు 
తతతవమందుుఁ జేద్వ ధర్ణీశుుఁ డహితుుఁడెై,  
యెిట ి  జొచెు? మునివరేణా! నేుఁడు.  

7-11-ఉతపలమాల 

వేనుుఁడు మాధవుం ద్ెగడ ివిపుు లు ద్వటిటన భగుిుఁడెై తమో 
ల్మనుుఁడు గాుఁడె తొలి్ల; మదల్లపుత ుఁడు చెైదుాుఁడు ప్రనినాటనుం 
డేనియు మాధవున్ విన సహింపుఁడు భకిత వహింపుఁ డటిటవాుఁ 
డే నిబిడపభిావమున నీ పర్మే్శిర్ునందుుఁ జొచెునో?  

7-12-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర సాధ్వంతు హ్ర న్ గసీరంతు హ్ర ుఁ బాిణాంతంబు నొంద్వంతుుఁ ద్ా 
హ్ర కిన్ వ ైర నటంచు వీుఁడు పట రోష్ాయతుత ుఁడెై యిెపుపడుం 
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ద్వర్ుగుం, బుివిదు నోర్ు, వీలి్లపడ ద్ా ద్ేహ్ంబు, ద్ాహ్ంబుతో 
నర్కపాిప్రతయు నొందుఁ, డే కిీయ జగనాిథుం బవిేశించెనో?  

7-13-వచనము 
అద్వయునుం గాక, దంతవకుతు ండును వీుఁడును నిర్ంతర్ంబు గోవిందు నింద 
జేయుదుర్ు; నిఖిలజనులు సందర శంప నేుఁడు వీనికి విషుణ  సాయుజాంబు 
గలుగుట కేమి హేతువు? వినిప్రంపుము; పవన చల్లతద్ీపశిఖ్యునుం బో ల  నా 
హ్ృదయంబు సంచల్లంచుచుని" దనిన, ధర్ెనందనునకు నార్దుం డిటినియి;ె 
"దూషణభూషణతిర్సాక ర్ంబులు శరీర్ంబునకుం గాని పర్మాతెకు లేవు; 
శరీరాభిమానంబునం జేసర దండవాకాపర్ుషాంబులు హింసయిెై తోుఁచు తెఱంగున; 
నేను నాయద్వ యనియిెడు వ ైషమాంబును భూతంబులకు శరీర్ంబు నందు 
సంభవించు; అభిమానంబు బంధంబు; నిర్భిమానుండెై వధ్వంచినను 
వధంబుగాదు; కర్తృతి మొలినివానికి హింసయు సరద్వధంపదు; 
సర్ిభూతాతెకుండెైన యిాశిర్ునికి వ ైషమాంబు లేదు; కావున. 

7-14-ఆటవ లద్వ 
అలుక న ైనుఁ జ ల్లమి న ైనుఁ గామంబున 
న ైన బాంధవమున న ైన భీతి 
న ైనుఁ దగ ల్ల తలుఁప నఖిలాతుెుఁ డగు హ్ర ుఁ 
జేర్ వచుు వేఱు జేయుఁ డతుఁడు.  

7-15-కంద పదాము 
వ ైరానుబంధనంబునుఁ 
జేర న చందమున విషుణ ుఁ జిర్తర్ భకితం 
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జేర్ుఁగ రాదని తోుఁచును 
నారాయణభకిత యుకిత నా చితతమునన్.  

7-16-కంద పదాము 
కీటకముుఁ ద్ెచిు భమిర్ము 
పాటవమున బంభమిింప భాింతంబెై త 
తీకటకము భమిర్ర్ూపముుఁ 
బాటించి వహించుుఁ గాద్ె భయయోగమునన్.  

7-17-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

7-18-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కామోతకంఠత గోప్రకల్, భయమునం గంసుండు, వ ైర్కియీా 
సామాగ నీ్ శిశుపాలముఖ్ా నృపతుల్, సంబంధుల ై వృషుణ లుం,  
బేమిన్ మీర్లు, భకిత నేము, నిద్ె చకింీగంటి; మ్మటెైి న ను 
ద్ాధ మధ్ాానగర షుఠ ుఁడెైన హ్ర ుఁ జ ందన్ వచుు ధ్ాతిీశిరా!  

7-19-వచనము 
మఱియుం బెకకండుి కామ ద్ేిష భయ సేిహ్ సేవాతిరేకంబులుఁ జితతంబు 
హ్ర పరాయతతంబుగాుఁ జేసర తద్తిం జ ంద్వర ; హ్ర  నుద్ేాశించి కోీధ్ాదుల ైన 
యిేనింటిలోపల నొకకటి యిెైన వ నుినికి లేని నిమితతంబున నతండు వార్ుథ ం 
డయిెా; మీ తలి్ల చెల్లయల్ల కొడుకు లయిన శిశుపాల దంతవకుతు లు దొ్లి్ల 
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విషుణ మంద్వర్ ద్ాిర్పాలకులు విపశి్ాపంబునుఁ బదభషిుట ల ై భూతలంబున 
జనిెంచిర ;" అనిన విని యుధ్వషరఠ ర్ుండు నార్దున కిటినియిె. 

7-20-మతేతభ వికీీడతిము 
అలుగం గార్ణ మే్మి విపుు లకు? మునాి విపుు  ల వాిర్ు? ని 
శులు లేకాంతులు నిర ాతేంద్వయిులు నిససంసార్ు ల్మశ్ాను వ 
ర్ుత లు వ ైకుంఠపురీనివాసు లన విందున్ వార  క బాంగ  నీ 
ఖ్లజనెంబులు వచెు? నార్ద! వినం గ్తూహ్లం బయిెాడిన్.  

7-3-హిర్ణాాక్షహిర్ణాకశిపులకథ 

7-21-వచనము 
అనిన నార్దుం డిటినియిె "నొకకనాుఁడు బహి్ెమానసపుతుి ల ైన 
సనకసనందనాదులు దైె్వయోగంబున భువనతయింబు నందును సంచర ంచుచు 
న ైద్ాఱేండిపాియంపు బాలకులభావంబున ద్వగంబర్ు లయి హ్ర మంద్వర్ంబునకు 
వచిు చ్చుున డ మొగసాల నుని పుర్ుషు ల్లర్ువుర్ు వార్లం జూచి. 

7-22-కంద పదాము 
డింభకుల ననర్్ళ్వి 
సంిభకుల ర్మాధ్వనాథసలాి ప సుఖ్ా 
ర్ంభకుల ముకతమానస 
దంభకులం జొర్ుఁగనీక తఱిమి ర్ధ్ీశ్ా!  

7-23-కంద పదాము 
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వార ంచిన తమకంబున 
వార ంచుక నిలువలేక వడిుఁ ద్వటిటర  ద్ౌ 
వార కుల నసుర్యోని న 
వార తుల ై పుట ట ుఁ డనుచు వసుధ్ాధ్ీశ్ా!  

7-24-వచనము 
మఱియు నా ప్రనిపె్దాలు వార్లం జూచి "మీర్ ల్లయిెాడనుండ నర్ుి లు గార్ు; 
నారాయణచర్ణకమలంబు విడిచి ర్జసతమోగుణుల ై రాక్షసయోనిం బుట ట ం" డని 
శప్రయించిన, వార్ు నా శ్ాపవశంబునుఁ బదభషిుట ల ై కూలుచు మొఱల్లడిన 
నమెహాతుెలు దయాళ్ళల ై కమీెఱం గర్ుణించి "మూుఁడు జనెంబులకు 
వ ైర్ంబున భగవతసనిిధ్ానంబు గల్లగ డు" మని నిరేాశించి చని; ర విిధంబున 
శ్ాపహ్తు ల ై హ్ర  పార్శవచర్ుల ైన పుర్ుషు ల్లర్ువుర్ు హిర్ణాకశిపు హిర్ణాాక్షు 
లన ద్వతికి జనిెంచి; ర్ందుుఁ గనిషుఠ ుఁడెైన హిర్ణాాక్షుని హ్ర  వరాహ్ ర్ూపంబున 
సంహ్ర ంచె; నగజీుండయిన హిర్ణాకశిపుండు నర్సరంహ్ మూర త యయిన 
శ్రహీ్ర చేత విదళితుం డయిెా; నతని కొడుకు పహిిాదుండు దండిచిేత 
హింసరతుుఁడయుాను నారాయణపరాయణుండెై శ్ాశితుం డయిెా; ర ండవ 
భవంబునుఁ గ ైకశి యను రాక్షసరకి రావణ కుంభకర్ుణ లయి సంభవించిన, 
విశింభర్ుడు ర్ఘుకులంబున రాఘవుండయి యవతర ంచి వార్ల వధ్వయించ;ె 
నమెహాతుెని పరాకమీంబులు మార్కండేయ ఋషర వలన న ఱింగ దవు; 
తృతీయ జనెంబున మీ తలి్ల చెల్లయల్లకి శిశుపాలదంతవకుతు  లన నుదావించి. 

7-25-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
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వకంీ బింతయు లేక పాయని మహావ ైర్ంబునన్ నితాజా 
తకోీ ధసెర్ణంబులన్ విదళితోదాతాపపసంఘాతుల ై 
చకచీిేనిశిర్సుకల ై మునివచశ్ాశపావధ్వపాిపుత ల ై 
చకింీ జ ంద్వర  వార్ు పార్శవచర్ుల ై సార్ూపాభావంబునన్.  

7-26-వచనము 
అనిన విని ధర్ెనందనుం డిటినియిె. 

7-27-కంద పదాము 
బాలున్ హ్ర పదచింతా 
శ్రలున్ సుగుణాలవాలు శ్రమీనేెధ్ా 
జాలున్ సంతోషరంపక 
యేిలా శిక్ించె రాక్షసేందుిం డనఘా!  

7-28-కంద పదాము 
పర భూతవాధనంబులు,  
నిర్ుపమసంసార్జలధ్వనిర్ెథనంబుల్ 
నర్కేసర కథనంబులు,  
పర ర్క్ిత ద్ేవయక్షఫణిమిథునంబుల్.  

7-29-వచనము 
మునీంద్ాి! వినిప్రంపు" మనిన నార్దుం డిటినియిె "కమలోదర్ుచేతం దన 
సహ్ో దర్ుండు హ్తమయిెా నని విని హిర్ణాకశిపుండు రోష శ్లక 
దందహ్ామానమానసుం డయి ఘూర ణలుి చు నాభీలద్ావదహ్న 
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జాిలాకరాళ్ంబులయిన విలోకనంబుల గగనంబునం బొ గల గయ నిరీక్ించుచుుఁ 
దటిలితాంకుర్సంకాశధగదధగ త దంతసందషటదశనచేదుండును, 
నదభభియంకర్భుికుటిత ఫాలభాగుండును, నిర్ంతరాకాీంతదుర్ంత 
వ ైర్వేగుండునున ై మహాపభిాజాల జటాలంబగు శూలంబుుఁ గేలనందుకొని 
సభామండపంబున నిలువంబడి తిిమసతక, తిిలోచన, శకుని, శంబర్, శతబాహ్ు, 
నముచి, హ్యగీవీ, పులోమ, విపచిితితపమిుఖ్ుల ైన ద్ెైతాద్ానవుల నాలోకించి 
యిటినియిె. 

7-30-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నాకుం దముెుఁడు మీకు న చెుల్ల ర్ణనాాయిెైకదక్షుండు బా 
హాకుంఠీకృతద్ేవయక్షుుఁడు హిర్ణాాక్షుండు వానిన్ మహా 
సౌకరాాంగము ద్ాల్లు ద్ానవవధూసౌకర్ాముల్ నీఱుగా 
వ ైకుంఠుండు వధ్వంచిపోయిెనుఁట యిా వారాత సరథతిన్ వింటిరే.  

7-31-చంపకమాల 

వనములనుండుుఁ జొచుు ముని వర్్ములోపల ఘోణిగాుఁడు సం 
జనన మ్మఱుంగ ర విర్ును జాడ యొకింతయు లేదు తనుి డా 
సరన మఱి డాయు వ ంటుఁబడి చికకక చికకుఁడు వీని నొకక కీ 
లున మన మ్మలి లోుఁబడక లోుఁబడుఁ బట ట కొనంగవచుునే?  

7-32-ససీ పదాము 
భుజశకిత నాతోడుఁ బో రాడ శంకించి;  
 మునీిట మునిుఁగ న మునుుఁగుుఁ గాక;  
అలయించి ప్ెనుఁగు నా యచలసంభమిమున;  
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 క ఱుఁగ  వ నిిచిున నిచుుుఁ గాక;  
జగడంబు సెైుఁపక సౌకర్ాకాంక్ియిెై;  
 యిల కింీద నీుఁగ న నీుఁగుుఁ గాక;  
కోీధ్వంచి యట గాక కొంత పౌర్ుషమున;  
 హ్ర  భంగ  నడర న నడర్ు గాక;  

7-32.1-ఆటవ లద్వ 
కఠ నశూలధ్ార్ుఁ గంఠంబు విదళించి,  
వాని శ్లణితమున వాుఁడి మ్మఱసర,  
మతసహ్ో దర్ునకు మహిుఁ దర్పణము జేసర,  
మ్మఱసరవతుత  మీకు మే్లు దె్తుత .  

7-33-కంద పదాము 
ఖ్ండిత మూలదుిమమున 
న ండిన విటపములభంగ  నితుఁడు పడిన, నా 
ఖ్ండలముఖ్ుాలు పడుదుర్ు,  
భండనమున నితుఁడు దమకుుఁ బాిుఁణము లగుటన్.  

7-34-ససీ పదాము 
ప ండు ద్ానవులార్! భూసుర్క్ేత ిసం;  
 గతయిెైన భూమికి గములు గటిట 
మఖ్తపసాసవధ్ాాయ మౌనవతిసుథ ల;  
 వ దకి ఖ్ండింపుుఁడు విషుణ ుఁ డనుఁగ 
ననుాుఁ డొకకుఁడు లేుఁడు యజఞంబు వేదంబు;  
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 నతుఁడె భూద్ేవ కిీ యాద్వమూల 
మతుఁడు ద్ేవర ి ప్రతాిద్వలోకములకు;  
 ధరాెదులకు మహాధ్ార్ మతుఁడె 

7-34.1-తేటగీతి 

యేి సథలంబుల గో భూసురేంద ివేద 
వర్ణధరాెశమీంబులు వర్ుస నుండు 
నా సథలంబుల క లి మీ ర్ర గ  చెఱచి 
దగధములు జేసర ర్ండు మీ దర్ప మొపప.  

7-35-వచనము 
అని యిట ి  నిరేాశించిన ద్వవిజమరా్ను నిరేాశంబులు శిర్ంబుల ధర యించి 
ర్కకసులు పె్కకండుి భూతలంబునకుం జని. 

7-36-ససీ పదాము 
గాీమ పుర్క్ేతి ఖ్ర్ిటఖ్ేట ఘో;  
 ష్ారామ నగరాశమీాద్వకములు 
గాల్లచి, కొలుఁకులు గలుఁచి, పాికార్ గో;  
 పుర్ సేతువులు తవిిి, పుణా భూజ 
చయములు ఖ్ండించి, సౌధ పపిా గేహ్;  
 పర్ణశ్ాలాదులు పాడుచేసర,  
సాధు గో బాిహ్ెణ సంఘంబులకు హింస;  
 గావించి, వేదమార్్ములు జ ఱచి,  
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7-36.1-ఆటవ లద్వ 
కుతల మ్మలి నిట ి  కోలాహ్లంబుగా 
ద్ెైతుా లాచర ంపుఁ దలిడిలి్ల 
నషటమూర్ుత  లగుచు నాకలోకము మాని 
యడవులందుుఁ జొచిు ర్మర్వర్ులు.  

7-37-వచనము 
అంత హిర్ణాకశిపుండు దుఃఖితుండెై, మృతుం డయిన సో దర్ునకు నుదక 
పది్ానాద్వకార్ాంబు లాచర ంచి, యతని బిడాల శకుని, శంబర్, కాలనాభ, 
మద్యతకచపమిుఖ్ుల నూఱడించి, వార్ల తలి్లతోుఁ గూడ హిర్ణాాక్షుని భార్ాల 
నందఱ రావించి, తమ తలి్లయిెైన ద్వతి నవలోకించి యిటినియిె. 

7-38-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నీరాగార్నివిషటపాంథుల కియీన్ నికకంబు సంసార్సం 
చార్ుల్ వతుత ర్ు గూడి వితుత ర్ు సద్ా; సంగంబు లే ద్ొకకచ ;ో  
శూర్ుల్ పోయిెడి తోివుఁ బో యిెను భవతూసనుండు దలి్మ! మహా 
శూర్ుం డాతుఁడు తద్వియోగమునకున్ శ్లకింప నీ కేటికిన్.  

7-39-ససీ పదాము 
సర్ిజుఞ ుఁ డమశుండు సరాితుెుఁ డవాయుం; 
 డమలుండు సతుాుఁ డనంతుుఁ డాఢుాుఁ 
డాతెర్ూపంబున నశ్ాీంతమును దన; 
 మాయాపవిర్తన మహిమవలన 
గుణములుఁగల్లపంచి గుణసంగమంబున; 
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 ల్లంగశరీర్ంబు ల్మలుఁ ద్ాల్లు 
కంప్రతజలములోుఁ గదల డి కియీుఁ ద్యచు; 
 పాదపంబులభంగ  భాిమామాణ 

7-39.1-ఆటవ లద్వ 
చక్షువుల ధర తి ిచల్లతయిెై కానంగుఁ 
బడినభంగ , వికల భావర్హితుుఁ 
డాతెమయుుఁడు గంప్రతాంతర్ంగంబునుఁ 
గదల్లనట ి  తోుఁచుుఁ గదల కుండు.  

7-4-సుయజఞఞ పాఖ్ాానము 

7-40-వచనము 
అవాి! యివిిధంబున లక్షణవంతుండు గాని యిాశిర్ుండు లక్ితుండెై 
కర్ెసంసర్ణంబున యోగవియోగంబుల నొంద్వంచు సంభవ వినాశ శ్లక 
వివేకావివేక చింతా సెర్ణంబులు వివిధంబు; ల్మ యర్థంబునకుుఁ బెదాలు 
ప్ేితబంధు యమ సంవాదం బను నితిహాసంబు నుద్ాహ్ర ంతుర్ు; వినుండు, 
చెప్ెపద; నుశ్రనర్ద్ేశంబు నందు సుయజుఞ ండను రాజు గలం; డతండు 
శతుివులచేత యుదధంబున నిహ్తుం డయి యునియెిడ. 

7-41-ససీ పదాము 
చిర ుఁగ న బహ్ుర్తి చితవిర్ెముతోడ;  
 రాల్లనభూషణ రాజితోడ 
భీకర్బాణ నిర ాని వక్షముతోడుఁ;  
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 దఱచుుఁ గాఱెడు శ్లణితంబుతోడుఁ 
గీర్ణమ్మై జాఱిన కేశబంధముతోడ;  
 ర్యరోషదష్ాట ర ధర్ంబుతోడ 
నిమిషహమనంబెైన నేతయిుగెముతోడ;  
 భూర్జఞయుత ముఖ్ాంబుజముతోడుఁ 

7-41.1-ఆటవ లద్వ 
దునిసరపడిన ద్ీర్ ాద్య రా్ండములతోడ 
జీవర్హితుుఁ డగు నుశ్రనరేందుిుఁ 
జుటిట  బంధుజనులు స ర ద్వ నుండుఁగ భయా 
కాీంత లగుచు నతని కాంత ల లి.  

7-42-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ససిాత కంప్రతకేశబంధములతో సంఛినిహారాళితో 
హ్సాత బాంబులు సాుఁచి మోుఁద్వకొనుచున్ హా నాథ! యంచున్ బహ్ు 
పసిాత వోకుత లతోడ నేడిుర  వగం బాిణేశుపాదంబుప్ెై 
నసోత కసతనకుంకమార్ుణ వికీరాణ సంిబు వర ించుచున్.  

7-43-మతేతభ వికీీడతిము 
అనఘా! నినుి నుశ్రనర్పిజల కరాథ నందసంధ్ాయిగా 
మును నిర ెంచిన బహి్ె నిరా్యత నునూెల్లంచెనే వీర కిం 
దనయశ్ేణీికి మాకు ద్వకుక గలద్ే ధ్ాతీిశ! నీబో ుఁటికిం 
జనునే పాసర చనంగ భాతృజనులన్ సనిెతుిలం బుతుిలన్.  
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7-44-మతేతభ వికీీడతిము 
జనలోకేశిర్! నినుిుఁ బాసరన నిమ్ేషంబుల్ మహాబాంబుల ై 
చను లోకాంతర్గామివ ై మర్ల కీ చందంబునన్ నీవు పో  
యిన మే్ మ్మట ి  చర ంతు మొలిముగద్ా యిా లోకవృతతంబు నేుఁ 
డనలజాిలలుఁ జొచిు వచెుదము నీ యంఘి్దొియిం జూడగన్.  

7-45-వచనము 
అని యిట ి  రాజభార్ా లా రాజశవంబు డగ్ఱి విలప్రంపం బొి దుా  గుీంక డు 
సమయంబున వార్ల విలాపంబులు విని బాిహ్ెణబాలకుం డెై యముండు 
చనుద్ెంచి పిే్తబంధువులం జూచి యిటినియిె. 

7-46-ఉతపలమాల 

మచిుక వీర క లి బహ్ుమాతమిుుఁ జఞదాము ద్ేహి పుట ట చుం 
జచుుచు నుంటుఁ జూచెదర్ు చావక మాన డువార భంగ  నీ  
చచిునవార  కేడెుదర్ు చావున కొలిక డాుఁగ వచుునే?  
యెిచుటుఁ బుటెట  నచుటికి నేుఁగుట న ైజము పాిణికోటికిన్.  

7-47-కంద పదాము 
జననీజనకులుఁ బాసరయు,  
ఘనవృకముల బాధపడక కడుుఁ బినిలమ్మై 
మనియిెద మ్మవిుఁడు గర్ాం 
బున మును పో షరంచె వాుఁడె పో షకుుఁ డడవిన్.  

7-48-కంద పదాము 
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ఎవిుఁడు సృజించుుఁ బాిణుల,  
న విుఁడు ర్క్ించుుఁ దుించు న విుఁ డనంతుం 
డెవిుఁడు విభుుఁ డెవిుఁడు వాుఁ 
డివిిధమున మనుచుుఁ బెనుచు హేలార్తుుఁడెై.  

7-49-ఆటవ లద్వ 
ధనము వీథవుఁ బడిన ద్ెైవవశంబున 
నుండు; పో వు మూల నుని న ైన;  
నడవి ర్క్ష లేని యబలుండు వర ధలుి ;  
ర్క్ితుండు మంద్వర్మునుఁ జచుు.  

7-50-కంద పదాము 
కలుగును మఱి లేకుండును 
గల భూతము ల లిుఁ గాలకర్ెవశముల ై 
నిలుుఁవడు పకిృతిం దదు్ ణ 
కల్లతుుఁడు గాుఁ డాతెమయుుఁ డగముాుఁడు దలపన్.  

7-51-ససీ పదాము 
పాంచభరతికమ్మైన భవనంబు ద్ేహ్ంబు;  
 పుర్ుషుుఁడు ద్ీనిలోుఁ బూర్ికర్ె 
వశమున నొకవేళ్ వర తంచు ద్ీప్రంచుుఁ;  
 దఱియిెైన నొకవేళ్ుఁ దలుఁగ  పో వుుఁ 
జ డెనేని దే్హ్ంబు జ డుుఁగాని పుర్ుషుండు;  
 చెడ డాతనికి నింత చేట లేదు 
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పుర్ుషునకిని దే్హ్పుంజంబునకు వేఱు;  
 గాని యేికతింబు గానరాదు 

7-51.1-ఆటవ లద్వ 
ద్ార్ువులుఁ వ లుంగు దహ్నుని క ైవడిుఁ 
గాయములుఁ జర ంచు గాల్లభంగ  
నాళ్ల్మనమ్మైన నభము చాడుపన వేఱు 
ద్ెల్లయవలయు ద్ేహి ద్ేహ్ములకు.  

7-52-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె. 

7-53-ససీ పదాము 
భూపాలకుుఁడు నిదపోియిెడి నొండేమి;  
 విలప్రంప నేటికి వ ఱుి లార్!  
యెివిుఁడు భాషరంచు న విుఁ డాకర ణంచు;  
 నటిట  వాుఁ డెనిడయ  యర గ నాుఁడు,  
పాిణభూతుం డెైన పవనుుఁ డాకర ణంప;  
 భాషరంప నేర్ుఁడు, పాిణి ద్ేహ్ 
ములకు వేఱెై తాన ముఖ్ుాుఁడెై యింద్వయి;  
 వంతుుఁడెై జీవుండు వలను మ్మఱయ,  

 

7-53.1-ఆటవ లద్వ 
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పాిభవమున భూతపంచకేంద్వయిమనో 
ల్లంగద్ేహ్ములను ల్మలుఁ గూడు 
విడుచు ననుాుఁ డొకుఁడు విభుుఁడు ద్ీనికి మీర్ు 
ప గల నేల? వగలుఁ బొ ర్ల నేల?  

 

7-54-కంద పదాము 
ఎంద్ాుఁక నాతె దే్హ్ము 
నొంద్ెడు నంద్ాుఁకుఁ గర్ెయోగము; లటప్ెైుఁ 
జ ందవు; మాయాయోగ 
సపంద్వతుల ై ర తత  జాల్లుఁ బడ నేమిటికిన్?  

 

7-55-మతేతభ వికీీడతిము 
చెలులుం దలుి లు దండుి లాతెజులు సంసేవుాల్ సతుల్ చార్ు ని 
ర్ెలగేహ్ంబు లటంచుుఁ గూర్ుత ర్ు మహామాయాగుణభాింతుల ై 
కలలోుఁ ద్యచిన యోగముల్ నిజములే కరాెనుబంధంబులం 
గలుగున్ సంగము లేక మానుుఁ బిదపం గరాెంతకాలంబునన్.  

 

7-56-వచనము 
మఱియు, మాయాగుణపపించంబు న ఱింగ డు తతతవజుఞ లు నితాానితాంబులం 
గూర ు సుఖ్దుఃఖ్ంబులం జ ంద; ర్జుఞ లు గ్ందఱు యోగ వియోగంబులకు 
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సుఖ్దుఃఖ్ంబుల నొందుదుర్ు; తొలి్ల యొకక మహా గహ్నంబున విహ్గంబులకు 
నంతకభూతుం డెైన యెిఱుక గల డతం డొకకనాుఁడు పిభాతంబున లేచి వాటంబెైన 
వేుఁటతమకంబున, 

 

7-57-కంద పదాము 
వల, లుర్ులు, జిగుర్ుుఁ గండెలుుఁ,  
జల్లద్వయు, జికకంబు, ధనువు, శర్ములుుఁ గ్నుచుం 
బులుుఁగులుఁ బటెటడు వేడుక 
యలుుఁగులు వ డలంగుఁ గదల్ల యడవికిుఁ జనియిెన్.  

 

7-58-వచనము 
ఇటిడవికిం జని తత్రద్ేశంబు నందు. 

 

7-59-కంద పదాము 
కటటలుకుఁ దడుకుచాట నుఁ 
బిటటల నుర గోలుఁ ద్వగ చి, బిఱుసున ఱెకకల్ 
పటిట విఱిచి, చికకములోుఁ 
బెట ట చు విహ్ర ంచె లోకభీకర్ల్మలన్.  
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7-60-వచనము 
మఱియు నానావిధంబు లగు శకుంతలంబుల నంతంబు నొంద్వంచుచు సకల పక్ి 
సంహార్సంర్బధకుం డెైన లుబధకుండు దన ముందటుఁ గాలచోద్వతంబెై 
సంచర ంచుచుని కుళింగపక్ి మిథునంబు గనుంగ్ని యందుుఁ గుళింగ  నుర ం 
ద్వగ చి యొకక చికకంబులో వ ైచినం జూచి దుఃఖించి కుళింగపక్ి యిటినియిె. 

 

7-61-చంపకమాల 

అడవులమే్ుఁత మే్సర మనమనుాల క నిుఁడు న గు్  జేయ కి 
కకడ విహ్ర ంప నేుఁ డకట కటిట ుఁడి బహి్ె కిరాతు చేతిలోుఁ 
బడు మని వాిసెనే నుదుటుఁ బాపపు ద్ెైవము కంటి కింత యిె 
కుకడు బర్ువయిెానే బదిుకు గోమల్ల! యిే మన నేర్ుత ుఁ జ లిరే.  

 

7-62-కంద పదాము 
ఒకమాట  మనల నందఱుఁ  
బకిటించి కిరాతువలలుఁ బడుఁజేయక ని 
నొికతిన్ వలుఁబడుఁ జేసరన 
వికటీకృతదక్ష మ్మైన విధ్వ నే మందున్.  
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7-63-ఉతపలమాల 

ఱెకకలు రావు ప్రలిలకు ఱేపటినుండియు మే్ుఁత గానమిం 
బొ క కడు గూటిలో న గసర పో వుఁగ నేర్వు; మునుి తలి్ల యిా 
ద్వకుకననుండి వచుు నని తిిపపని చూడుకల నికికనికిక న 
లా్లకుకలుుఁ జూచుచుని వతిద్ీనత న ట ి  భర ంతు నకకటా!  

 

7-64-వచనము 
అని యివిిధంబున. 

 

7-65-కంద పదాము 
కుంఠ తనాదముతోడను 
గంఠము శ్లషరంప వగచు ఖ్గమును హ్ననో 
తకంఠుండెైన కిరాతుుఁ డ 
కుంఠ తగతి నేసె నొకక కోలం గూలన్.  

 

7-66-కంద పదాము 
కాలము వచిున శబర్ుని 
కోలను ధర్ుఁగూల  ఖ్గము ఘోషముతోడం 
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గాలము డాసరన నేలం 
గూలక పో  వశమ్మ యెిటిట గుణవంతులకున్.  

 

7-67-ఉతపలమాల 

కావున మీఱు చచుుతఱిుఁ గానర్ు చచిు ధర తిిుఁ బడా ధ్ా 
తీివిభుద్ేహ్ముం గద్వసర ద్ీనత నేడువ నేల? ప ండు చిం 
తావతులార్! వతసర్ శతంబుల క ైన నిజేశు చకికకిం 
బో వుట దురి్భంబు; మృతిుఁ బొ ంద్వనవార్లు చేర్ వతుత రే.  

 

7-68-వచనము 
అని యిట ి  కపటబాలకుండెై కీడీించుచుని యముని యుపలాల 
నాలాపంబులు విని సుయజుఞ ని బంధువు ల లి వ ఱుఁగుపడి సర్ిపపించంబు 
నితాంబుగాదని తలంచి శ్లకింపక సుయజుఞ నికి సంపరాయిక కృతాంబులు జేసర 
చని;ర్ంత నంతకుం డంతర ితుం డయిెా" నని చెప్రప హిర్ణాకశిపుండు దన తలి్లని 
దముెని భార్ాలం జూచి యిటినియిె. 

 

7-69-కంద పదాము 
పర్ుల విర్ు ద్ా మ్మవిర్ు 
పర కింపుఁగ నేక మగుట భావింపర్ు త 
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తపర్మజాఞ నము లేమిని 
బర్ులును నే మనుచుుఁ ద్య ుఁచుుఁ బాిణుల క లిన్.  

 

7-70-వచనము 
అని తెల్లయం బల్లకిన హిర్ణాకశిపుని వచనంబులు విని ద్వతి గోడండుినుం 
ద్ానును శ్లకంబు మాని తతతవవిలోకనంబు గల్లగ  లోకాంతర్గతుండెైన 
కొడుకునకు వగవక చనియి"ె నని చెప్రప నార్దుండు ధర్ెనందనున కిటినియిె. 

 

7-71-కంద పదాము 
అజరామర్భావంబును  
ద్వజిగద్ాిజాంబు నపతిిదిందిము ద్య  
ర ిజితాఖిలశ్ాతవిమును 
గజర పుబలమును హిర్ణాకశిపుుఁడు గోర న్.  

 

7-72-వచనము 
ఇట ి  గోర  మందరాచల ద్యిణికిం జని; యందుుఁ గాల్ల పె్నువేలి నేల నిలువంబడి, 
యూర్ధవబాహ్ుండయి మినుి చూచుచు, వాుఁడి మయూఖ్ంబులతోడి 
పళి్యకాల భానుండునుం బో ల  ద్ీర్జాటార్ుణ పభిాజాలంబులతోడ న విర కిం 
ద్ేఱిచూడరాక పర్మద్ార్ుణంబెైన తపంబు జేయుచుండె; నిర్ఝర్ులు 
నిజసాథ నంబుల నుండిర ; అంత. 
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7-73-మతేతభ వికీీడతిము 
అద్వర ం గుంభుని, సాద్వయిిెై కలుఁగ  నే డంభోనిధుల్, తార్కల్ 
చెదర న్ సగహీ్సంఘల ై, ద్వశలు విచిేనాింతల ై మండెుఁ, బె 
లిదర న్ గుండెలు జంతుసంహ్తికి, నుగాీచార్ ద్ెైతేాందిమూ 
ర్ధద్వశ్లదూధ తసధూమ హేతిపటలోదంచతత పో వహిిచేన్.  

 

7-74-వచనము 
ఇట ి  తెైరలోకాసంతాపకర్ంబెైన ద్ెైతారాజతపో విజృంభణంబు సెైర ంపక నిల్లంపులు 
నాకంబు విడిచి బహి్ెలోకంబునకుం జని లోకేశిర్ుండయిన బహి్ెకు 
వినతులయి యిటిని వినివించిర . 

 

7-75-కంద పదాము 
ద్వతికొడుకు తపము వేుఁడిమి 
నతితపుత ల మ్మైతి మింక నలజడి నమరా 
వతి నుండ వ ఱతు; మ్మయాద్వ 
గతి మాకును? ద్ేవద్ేవ! కార్ుణానిధ్ీ!  

 

7-76-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
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శంకాలేశము లేదు ద్ేవ! తిిజగతసంహార్మున్ ద్ేవతా 
సంకోచంబును వేదశ్ాసత రపదవీసంక్ేపమున్ లేక యిే 
వంకన్ లేవ నటంచు దుససహ్తపో వాావృతిత  చితతంబులో 
సంకల్లపంచె నిశ్ాచర్ుండు పితిసంసాకర్ంబు చింతింపవే.  

 

7-77-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నీ వేరీతిుఁ దపో బలంబున జగనిిరాెణముం జేసర యిా 
ద్ేవాధ్ీశులకంటె న కుకడు సరర ం ద్ీప్రంచి తిబబంగ ుఁ ద్ా 
నీ విశింబుుఁ దపససమాధ్వమహిమన్ హింసరంచి వేఱొ కక వి 
శ్ాివిరాావకర్తిశకిత మద్వలో నర థంచినాుఁ డమశిరా!  

 

7-78-వచనము 
అద్వయునుం గాక, కాలాతెకులగు జీవాతెల కనితాతింబు గలుగుటం జేసర 
తపోయోగసమాధ్వబలంబునం దనకు నితాతింబు సంపాద్వంతు నని తలంచినా" 
డని మఱియు నిటినిర . 

 

7-79-మతేతభ వికీీడతిము 
భవద్ీయంబగు నునితోనిత మహాబహి  ెకప్ీఠంబు సం 
సతవనీయం బగు భూతియున్ విజయమున్ సౌఖ్ాంబు సంతోషమున్ 
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భువనశ్ేణీికి నిచిు ద్ెైతుాని తపసూపర తన్ నివార ంచి యో 
భువనాధ్ీశిర్! కావవే భువనముల్ పూర్ణపసిాదంబునన్.  

7-5-బిహ్ెవర్ముల్లచుుట 

7-80-వచనము 
అని దే్వతలు వినివించిన సియంభూతుండును భగవంతుండును న ైన 
నలుమొగంబులపో ి డ భృగుదక్ాదులతోడ మందర్పర్ితంబునకు వచిు యందు 
నియమయుకుత ండును, బిప్ీలకావృత మే్ద్యమాంసచర్ెర్కుత ండును, 
వల్మెకతృణవేణు పర చేనుిండును, మహాతపఃపభిావ సంపనుిండును న ై 
నీర్ంధ ినిబిడ నీర్ద నికర్ నివిషట నీర్జబంధుండునుం బో ల  నివసరంచి యుని 
నిర్ఝరారాతిం జూచి వ ఱుఁగుపడి నగుచు నిటినియిె. 

 

7-81-మతతకోకలిము 
 ఓ! సురార కులేంద!ి నీ కియీ నుగమీ్మైన తపంబు మున్ 
చేసర చూప్రనవార్ు లే; ర ుఁకుఁ జేయువార్ును లేర్ు; నే 
నీ సమాధ్వకి మ్మచిుతిన్ విను నీ యభీషటము ల్లతుత  నా 
యాస మే్టికి ల ముె ల ముె మహాతె! కోర్ుము కోర కల్ 

 

7-82-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
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దంశవాితములుం బిప్ీల్లకలు మే్దః కవీా ర్కతంబులన్ 
సంశ్రర్ణంబులు జేసర పటిటతినుఁగా శలాావశిషుట ండ వ ై 
వంశచేనితృణావళీయుత మహావల్మెకమం ద్వంద్వయి 
భంిశం బింతయు లేక నీకు నిలువం బాిణంబు ల ట ి ండెనో?  

 

7-83-ఉతపలమాల 

ఉతుసకతన్ జలానిముల నొలిక యిా కియీ నూఱుద్వవా సం 
వతసర్ముల్ శరీర్మున వాయువులన్ నిలుపంగ వచుునే 
యుతసవమయిెాుఁ జూచి మము నుగతీపంబున గ ల్లు తీవు నే 
వతసలతన్ నినుం గద్వయ వచిుతిుఁ గోర క ల లి నిచెుదన్.  

 

7-84-వచనము 
అని పల్లకి వనమక్ికాప్రప్ీల్లకాభక్ితం బెైన ర్క్ోవిభుని దే్హ్ంబు మీుఁదం 
గమండలు జలంబులు పోి క్ించిన నద్ాా నవేందుిండు గమలాసనకర్కమల 
కమనీయ కనకమయ ద్వవాామోఘ కమండలు నిర్్త నిర్ెల నీర్ధ్ారా 
బిందుసంద్యహ్ సంసరకత సకలాంగుం డయి తపంబు చాల్లంచి సాందకిీచకసంఘాత 
సంఛాద్వత వామలూర్ుమధాంబు వ లువడి మహాపభిావ బలసౌందర్ాతార్ుణా 
సహితుండును, వజసింకాశ ద్ేహ్ుండును, దపతసువర్ుణ ండును న ై 
నీర్సేంధననికర్ నిర్్త వహిియునుంబో ల  వ లుంగుచుం జనుద్ెంచి. 
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7-85-మతేతభ వికీీడతిము 
ద్వవిజానీకవిరోధ్వ మొొక కుఁ, గని వాగేావీమనోనేతకున్ 
సవిశ్ేషో్ తసవ సంవిధ్ాతకు, నమతసంతాితకున్, సతత పో  
నివహాభీషటవర్పది్ాతకు, జగనిిరాెతకున్, ధ్ాతకున్,  
వివిధపాిణిలలాట లేఖ్న మహావిద్ాాను సంధ్ాతకున్.  

 

7-86-వచనము 
ఇట ి  దైె్తేాశిర్ుండు ద్వవి నుని హ్ంసవాహ్నునకు ధర్ణీతలంబున 
దండపణిామంబు లాచర ంచి సంతోషబాషపసల్లలసంవర ధత పులకాంకుర్ుండెై 
యంజల్ల జేసర కంజాతగర్ుానిమీుఁద దృషరట  యిడి గద్దసిర్ంబున నిటిని 
వినుతించె. 

 

7-87-ససీ పదాము 
కలాపంతమున నంధకార్సంవృత మ్మైన;  
 జగము న విుఁడు దన సంపకిాశ 
మున వ ల్లగ ంచుచు మూుఁడుభంగుల ర్జ;  
 ససతతవతమోగుణసహితుుఁ డగుచుుఁ 
గల్లపంచు ర్క్ించుుఁ గడపటుఁ బహి్ర ంచు;  
 న విుఁ డాదుాుఁడు సర్ిహేతు వగుచు 



1382 పో తన తలెుగు భాగవతము – సపతమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

శ్లభితుండెై సియంజఞాతియిెై యొకకట;  
 విలసరలుి  న విుఁడు విభుత మ్మఱసర 

 

7-87.1-ఆటవ లద్వ 
సమయ మయిన మానసపాిణబుద్ీధంద్వ ి
యములతోడ న విుఁ డలఘు మహిమ 
నడర్ు నటిట  సచిుద్ానందమయునకు,  
మహితభకిత నే నమసకర ంతు.  

 

7-88-వచనము 
ద్ేవా! నీవు ముఖ్ాపాిణం బగుటంజేసర పజిాపతివి; మనోబుద్వధ  చితేత ంద్వయింబులకు 
నధ్ీశిర్ుండవు; మహాభూతగణంబులకు నాధ్ార్భూతుండవు; తయిిాతనువునం 
గతీువులు విసతర ంతువు; సకల విదాలు నీ తనువులు; సరాిర్థసాధకులకు 
సాధనీయుండ; వాతెనిష్ాఠ గర షుఠ లకు ధ్ేాయంబగు నాతెవు; కాలమయుండవ ై 
జనులకు నాయురాిశంబు జేయుదువు; జాఞ నవిజాఞ నమూర త; 
వాదాంతర్హితుండ; వంతరాతెవు; మూుఁడు మూర్ుత లకు మూలంబగు 
పర్మాతెవు; జీవలోకంబునకు జీవాతెవు; సర్ింబును నీవ నీవుగానిద్వ 
లేశంబును లేదు; వాకుత ండవు గాక పర్మాతెవ ై పురాణపుర్ుషుండవ ై 
యనంతుడవ ైన నీవు పాిణేంద్వయి మనోబుద్వధ  గుణంబుల నంగీకర ంచి, 
పర్మే్షరఠ పద విశ్ేషంబున నిల్లచి, సూథ లశరీర్ంబునం జేసర యింతయుం 
బపించింతువు; భగవంతుుఁడవ ైన నీకు మొొక కద" నని మఱియు నిటినియిె. 
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7-89-కంద పదాము 
కోర నవార్లకోర్ుకలు 
నేర్ుపుతో నిచిు మనుప నీ కియీ ననుాల్ 
నేర్ర్ు కర్ుణాకర్ నేుఁ 
గోర ద నీ విచెుద్ేనిుఁ గోర క లభవా!  

 

7-90-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
గాల్లం, గుంభిని, నగ ి, నంబువుల, నాకాశసథల్లన్, ద్వకుకలన్,  
రేలన్, ఘసమిులం, దమఃపిభల, భూర గాీహ్, ర్క్ో, మృగ 
వాా ళాద్వతా, నరాద్వ జంతు కలహ్వాాప్రతన్, సమసాత సత ర శ 
సాత ర ళిన్, మృతుావులేని జీవనము లోకాధ్ీశ! యిప్రపంపవే.  

 

7-91-వచనము 
అని మఱియు ర్ణంబులందుుఁ దన క దుర్ులేని శ్ౌర్ాంబును, లోకపాలుర్ 
నతికమీించు మహిమయును, భువనతయిజయంబును, హిర్ణాకశిపుండు 
గోర న నతని తపంబునకు సంతోషరంచి దురి్భం బయిన వర్ంబు లనిియు నిచిు 
కర్ుణించి విర ంచి యిటినియిె. 
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7-92-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అనాి! కశాపపుత!ి దురి్భము ల్మ యర్థంబు ల వాిర కిన్;  
మున ివాిర్లుుఁ గోర్ రీ వర్ములన్; మోద్వంచితిన్ నీ యిెడన్ 
ననుిం గోర న వ లి నిచిుతిుఁ బవిీణతింబుతో బుద్వధ  సం 
పనితింబున నుండు మీ సుమతివ ై భద్ెైరకశ్రలుండవ ై.  

 

7-93-వచనము 
అని యిటిమోఘంబు లయిన వర్ంబు ల్లచిు ద్వతినందనుచేతం బూజితుండెై 
యర్విందసంభవుండు బృంద్ార్కసంద్యహ్ వందామానుం డగుచు 
నిజమంద్వర్ంబునకుం జనియిె; ఇవిిధముెన నిల్లంపారాతి వర్పర్ంపర్లు 
సంపాద్వంచుకొని. 

 

7-94-కంద పదాము 
సో దర్ుుఁ జంప్రన పగ క ై 
యాదర్ మించుకయు లేక యసురేందుిుఁడు కం 
జఞదర్ుప్ెై వ ైర్ము దు 
రాెదర్తుం డగుచుుఁ జేసె మనుజాధ్ీశ్ా!  
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7-95-ససీ పదాము 
ఒకనాుఁడు గంధర్ియూధంబుుఁ బర మార్ుు;  
 ద్వవిజుల నొకనాుఁడు ద్ెర్లుఁ ద్యలు;  
భుజగుల నొకనాుఁడు భోగంబులకుుఁ బాపు;  
 గహీ్ముల నొకనాుఁడు గటిటవ ైచు;  
నొకనాుఁడు యక్షుల నుగతీ దండించు;  
 నొకనాుఁడు విహ్గుల నొడిసరపట ట ;  
నొకనాుఁడు సరదుధ ల నోడించి బంధ్వంచు;  
 మనుజుల నొకనాుఁడు మద మడంచు;  

 

7-95.1-తేటగీతి 

గడిమి నొకనాుఁడు కినిర్ ఖ్చర్ సాధా 
చార్ణప్ేిత భూతప్రశ్ాచ వనా 
సతతవ విధ్ాాధరాదుల సంహ్ర ంచు 
ద్వతితనూజుండు దుససహ్తేజుుఁ డగుచు.  

 

7-96-కంద పదాము 
అటటళ్ుతోడుఁ గోటలుఁ 
గటటలుకం గూలుఁ ద్యిచి కవీాాదులతోుఁ 
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జుట ట  విడిసర ద్వకాపలుర్ 
పటటణములు గ్నియిె; నతుఁడు బలమున నధ్వపా!  

 

7-97-కంద పదాము 
కృశల ై సంపాిప్రత దు 
రా్శల ై సర్ింకషో్ గ ీద్ెైతేయాజాఞ  
వశల ై నిశలును ద్వవములు 
ద్వశ ల లిను గట ట బడియిె ద్ీనత ననఘా!  

 

7-98-వచనము 
మఱియు నద్ాా నవేందుిండు విదుిమ సో పానంబులును, మర్కత 
మణిమయపది్ేశంబులును, వ ైడూర్ార్తిసతంభ సముదయంబులును, 
జంద్వకిాసనిిభ సుటికసంఘటిత కుడాంబులును, పదెరాగప్ీఠ కనక కవాట 
గేహ్ళీ విటంక వాతాయనంబులును, విలంబమాన ముకాత ఫల ద్ామవితానశ్లభిత 
ధవళ్ పర్ాంకంబులును, వివిధ చిత ివిమానంబులును, నిర్ంతర్ 
సుర్భికుసుమఫలభర త పాదపమహ్ో ద్ాానంబులును, 
హేమార్విందసౌగంధ్వకబంధుర్ సరోవర్ంబులును, ర్మణీయ ర్తి 
పసిాదవిశ్ేషంబులును మనోహ్ర్పర మళ్ శ్రతల మందమార్ుతంబులును, 
మృదుమధుర్నినద కీర్కోకిలకుల కోలాహ్లంబును గల్లగ  విశికర్ెనిర ెతంబెై 
తెై రలోకారాజాలక్మె శ్లభితంబెనై మహేంద ిభవనంబు చ్చిు. 
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7-99-మతేతభ వికీీడతిము 
ద్వతిపుతుిండు జగతత రయైెికవిభుుఁడెై ద్ేవేందసిరంహాస నో 
దధతుుఁడెై యుండ హ్రాచుాతాంబుజభవుల్ దప్రపంచి భీతిన్ సమా 
గతుల ై తకికన యక్ష కినిర్ మర్ుద్ంధర్ి సరద్ాధ దు లా 
నతుల ై కానుక ల్లచిు కొలుత  ర్తనిన్ నానా పకిార్ంబులన్.  

 

7-100-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఏ ద్వకాపలుర్ుఁ జూచి నేుఁ డలుగునో యేి ద్ేవు బంధ్వంచునో 
యేి ద్వగాాగముమీుఁద ద్ాడి చనునో యేి పాిణులం జంపునో 
యిా ద్ెైతేాశిర్ుుఁ డంచు నొండొర్ులు ద్ా ర ంద్ాిదు లాసాత న భూ 
వేద్వన్ మ్మలిన నికిక చూతుర్ు భయావిర్ూాత రోమాంచు ల ై.  

 

7-101-సీస పదాము 
కోలాహ్లము మాని కొలువుుఁడమ సుర్లార్! ; 
 తలుఁగ  దీ్వింపుుఁడమ తపసులార్!  
ఫణు ల తతకుుఁడు నికిక పనిగేందమిులార్! ; 
 పణితుల ై చనుుఁడి ద్వకాపలులార్!  
గానంబు చేయుుఁడమ గంధర్ివర్ులార్! ; 
 సందడిుఁ బడకుుఁడమ సాధుాలార్!  
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యాడుుఁడమ నృతాంబు లపసరోజనులార్! ; 
 చేర క మొొకుకుఁడమ సరదుధ లార్!  

 

7-101.1-తటేగతీి 

శుదధకర్ూపర్ వాసరత సుర్భిమధుర్ 
భవా నూతన మ్మైరేయపాన జనిత 
సుఖ్విల్మనత నమరార  స కికనాుఁడు 
శ్ాంతి లేదండుి నిచులుుఁ జార్ు లధ్వప!  

 

7-102-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ల్మలోద్ాాన లతా నివాసములలో ల్మలావతీయుకుత ుఁడెై 
హాలాపానవివర్ధమాన మదలోలావృతత  తామాొక్షుుఁడెై 
కేళిం ద్ేలుఁగ నేనుుఁ దుంబుర్ుుఁడు సంగీతపసింగంబులన్ 
వాలాయంబుుఁ గర్ంగుఁ జేయుదుము ద్ేవద్ేిషర నురీిశిరా!  

 

7-103-కంద పదాము 
యాగములు బుధులు ధర్ణీ 
భాగములం జేయుచుండుఁ బఱతెంచి హ్వి 
రాాగములు ద్ాన క ైకొనుుఁ 
జాగ ంపుఁడు ద్ెైతుాుఁ డమర్సంఘంబునకున్.  
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7-104-సీస పదాము 
సకల మహాద్ీిప సహిత విశింభరా;  
 సథల్లని దునిక పండు ససాచయము;  
కామధ్ేనాిదుల కర్ణి నర్ుధ లు గోర్ు;  
 కోర్ుకలు గగనంబు గుర యుచుండు;  
వననిధు లేడును వాహినీసంద్యహ్;  
 ములును వీచుల ర్తిములు వహించు;  
నురీిర్ుహ్ంబులు నొకకకాలంబున;  
 నఖిలర్ుత  గుణముల నతిశయిలుి ;  

 

7-104.1-తటేగతీి 

నంబుసంపూర తద్యిణులగుచు నొపుపుఁ 
బర్ితంబులు; సర్ిద్వకాపల వివిధ 
గుణము ల లిను తాన  క ైకొనుచు ద్ెైతా 
విభుుఁడు తెైరలోకారాజాసంవృద్వధ నుండ.  

 

7-105-వచనము 
ఇట ి  సకల ద్వకుకలు నిర ాంచి లోక ైకనాయకుండెై తన యిచాేపకిార్ంబున 
నింద్వయిసుఖ్ంబు లనుభవించుచుుఁ దనియక శ్ాసత రమార్్ంబు నతికమీించి విర ంచి 
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వర్జనిత దురాిర్గరాితిరేకంబున సుపరాిరాతి యిెైశిర్ావంతుండెై ప్ెదాకాలంబు 
రాజాంబు జేయున డ. 

 

7-106-ఉతపలమాల 

ఎనిుఁడు మాకు ద్వకుక గల, ద్ెనిుఁడు ద్ెైతుానిబాధ మాను, మే్ 
మ్మనిుఁడు వృద్వధ ుఁ బొ ందుఁ గల, మ్మవిర్ు ర్క్షకు లంచు ద్ేవతా 
కినిర్ సరదధ  సాధా ముని ఖ్ేచర్నాయకు లాశయీించి రా 
పనిగతలుప భూర భవబంధవిమోచనుుఁ బదెలోచనున్.  

 

7-107-వచనము 
ఇట ి  ద్ానవేందుిని యుగదీండంబునకు వ ఱచి యననాశర్ణుాల ై ర్హ్సాంబున 
నందఱుం గూడికొని. 

 

7-108-ఉతపలమాల 

ఎకకడ నునివాుఁడు జగద్ీశిర్ుుఁ డాతెమయుండు మాధవుం 
డెకకడి కేుఁగ  శ్ాంతులు మునీశులు బిక్షులు రార్ు కమీెఱన్ 
ద్వకుకల న లి న కుకడు తుద్వం జొర్ ద్వకకగు నటిట  ద్వకుకక ై 
మొొక కద మే్ము హ్సతయుగముల్ ముకుళించి మద్ీయర్క్షకున్.  
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7-109-వచనము 
అని మఱియు నాహారాదులు మాని చితతంబులు పరాయతతంబులు గానీక 
సమాహితబుదుధ ల ై భగవంతుుఁడును మహాపుర్ుషుండును మహాతుెండును 
విశుదధజాఞ నానందమయుండును న ైన హ్ృషీకేశు నకు నమసకర ంచుచుని 
యిెడ, మే్ఘర్వసమాన గంభీర్ నినదంబున ద్వశలు మొోయించుచు సాధులకు 
నభయంబు గావించుచు దృశామానుండు గాక పర్మే్శిర్ుండెైన హ్ర  
యిటినియిె. 

 

7-110-మతేతభ వికీీడతిము 
భయముం జ ందకుుఁ డయా! నిరా్ర్వర్ుల్! భదంిబు మీ కయిెాడున్ 
జయమున్ లాభము భూతసంతతికి మతసందర్శనపాిప్రత  న 
వాయమ్మై చేర్ు; న ఱుంగుదున్ ద్వతిసుతవాాపార్భాష్ా విప 
ర్ాయముల్; కాలము గూడుఁ జంప్ెదుఁ జనుం డంద్ాుఁక మీ తోివలన్.  

 

7-111-ఆటవ లద్వ 
శుదధసాధు లందు, సుర్ లందు, శీుతు లందు,  
గోవు లందు, విపకిోటి యందు,  
ధర్ెపదవి యందుుఁ దగ ల్ల నా యందు వాుఁ 
డెనిుఁ డలుగు నాుఁడె హింస నొందు.  
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7-112-కంద పదాము 
కనికొడుకు శమదమ సం 
పనుిుఁడు నిర ైిర్ుుఁ డనక పహిిాదుని వాుఁ 
డెనిుఁడు రోషంబున నా 
పనిత నొంద్వంచు నాుఁడె పటిట  వధ్వంతున్.  

 

7-113-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వేధ్యదతత  వర్పసిాద గర మన్ వీుఁ డింతవాుఁడెై మిమున్ 
బాధంబెట ట చు నునివాుఁ డని మద్వన్ భావింతు, భావించి నే 
సాధ్వంపం దఱిగాదు; కావునుఁ గడున్ సెైర ంచితిన్, మీుఁదటన్ 
సాధ్వంతున్ సుర్లార్! నేుఁడు చనుుఁడా శంకింప మీ కేటికిన్.  

 

7-114-వచనము 
అని యిట ి  దనుజమరా్నుండు నిరేాశించిన నిల్లంపులు గుంపులుగ్ని మొొకిక 
ర్కకసుండు మగొు్ ట నికకం బని తమతమ ద్వకుకలకుం జనిర ; హిర్ణాకశిపునకు 
విచితచిర తుిలు నలువుర్ు పుతుి లుదావించిర ; అందు. 

7-6-పిహిాద చర తిము 

7-115-సీస పదాము 
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తన యందు నఖిల భూతము లందు నొకభంగ ;  
 సమహితతింబున జర్ుగువాుఁడు;  
ప్ెదాలుఁ బొ డగని భృతుానిక ైవడిుఁ;  
 జేర  నమసకృతుల్ చేయువాుఁడు;  
కనుిద్యయికి ననాకాంత లడాం బెైన;  
 మాతృభావము జేసర మర్లువాుఁడు;  
తలి్లదండుిల భంగ  ధర్ెవతసలతను;  
 ద్ీనులుఁ గావుఁ జింతించువాుఁడు;  

 

7-115.1-తటేగతీి 

సఖ్ుల యిెడ సో దర్సరథతి జర్ుపువాుఁడు;  
ద్ెైవతము లంచు గుర్ువులుఁ దలుఁచువాుఁడు 
ల్మల లందును బొ ంకులు లేనివాుఁడు;  
లల్లతమరాాదుుఁ డెైన పహిిాదుుఁ డధ్వప!  

 

7-116-వచనము 
మఱియును. 

 

7-117-సీస పదాము 
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ఆకార్ జనె విద్ాార్థ వర షుఠ ుఁడె;ై  
 గర్ిసంసతంభ సంగతుుఁడు గాుఁడు 
వివిధ మహానేక విషయ సంపనుిుఁడెై;  
 పంచేంద్వయిములచేుఁ బట ట బడుఁడు 
భవా వయోబల పాిభవోప్ేతుుఁడెై;  
 కామరోష్ాదులుఁ గంీదుకొనుఁడు 
కామినీ పమిుఖ్ భోగము ల నిి గల్లగ న;  
 వాసన సంసకిత నావంకుఁ బో ుఁడు 

 

7-117.1-ఆటవ లద్వ 
విశిమందుుఁ గని విని యర్థము లందు 
వసుత దృషరట ుఁ జేసర వాంఛ యిడుఁడు 
ధర్ణినాథ! ద్ెైతాతనయుండు హ్ర పర్ 
తంతుిుఁ డెై హ్తానాతంతుిుఁ డగుచు.  

 

7-118-ఆటవ లద్వ 
సదు్ ణంబు ల లి సంఘంబు ల  ైవచిు 
యసుర్రాజతనయ నందు నిల్లచి 
పాసర చనవు విషుణ ుఁ బాయని విధమున 
నేుఁడుుఁ దగ ల్ల యుండు నిర్ెలాతె!  
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7-119-మతేతభ వికీీడతిము 
పగవార ైన సురేందుిలున్ సభలలోుఁ బహిిాదసంకాశులన్ 
సుగుణోప్ేతుల న ందు నే మ్మఱుుఁగ మంచున్ వృతతబంధంబులం 
బొ గడం జొతుత ర్ు సతకవీందుిల కియీన్ భూనాథ! మీబో ుఁటి స 
దాగవదాకుత లు దైె్తారాజతనయుం బాటించి కీర తంపరే?  

 

7-120-కంద పదాము 
గుణనిధ్వ యగు పహిిాదుని 
గుణము లనేకములు గలవు గుర్ుకాలమునన్ 
గణుతింప నశకాంబులు 
ఫణపితికి బృహ్సపతికిని భాష్ాపతికిన్.  

 

7-121-వచనము 
ఇట ి  సదు్ ణగర షుఠ ం డయిన పహిిాదుండు భగవంతుం డయిన వాసుద్ేవుని 
యందు సహ్జ సంవర్ధమాన నిర్ంతర్ ధ్ాానర్తుండెై. 

 

7-122-సీస పదాము 
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శ్రవీలిభుుఁడు దనుిుఁ జేర న యటెైి న, ; 
 జ ల్లకాండ ిన విర ుఁ జేర్ మఱచు;  
నసురార  దన మొోల నాడిన యటెైి న, ; 
 నసుర్బాలుర్తోడ నాడ మఱచు;  
భకతవతసలుుఁడు సంభాషరంచినటెైి న, ; 
 బర్భాషలకు మాఱుపలుక మఱచు;  
సుర్వందుాుఁ దనలోనుఁ జూచినయటెైి నుఁ, ; 
 జొకిక సమసతంబుుఁ జూడ మఱచు;  

 

7-122.1-తటేగతీి 

హ్ర పద్ాంభోజయుగ చింతనామృతమున 
నంతర్ంగంబు నిండినటెైి న, నతుఁడు 
నితా పర పూర్ుణ ుఁ డగుచు ననిియును మఱచి 
జడత లేకయు నుండును జడుని భంగ .  

 

7-123-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పానీయంబులు ద్ాివుచుం గుడుచుచున్ భాషరంచుచున్ హాసల్మ 
లానిద్ాిదులు చేయుచుం ద్వర్ుగుచున్ లక్ించుచున్ సంతత 
శ్రనీారాయణపాదపదెయుగళీచింతామృతాసాిద సం 
ధ్ానుండెై మఱచెన్ సురార సుతుుఁ డే తద్విశిమున్ భూవరా!  
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7-124-సీస పదాము 
వ ైకుంఠచింతావివర ాత చేషుట ుఁ డెై;  
 యొకకుఁడు నేడుచు నొకకచోట;  
నశ్ాీంత హ్ర భావనార్ూఢచితుత ుఁ డెై;  
 యుదధతుుఁ డెై పాడు నొకకచోట;  
విషుణ ుఁడింతియ కాని వేఱొ ండు లేదని;  
 యొతితల్ల నగుచుండు నొకకచోట;  
నళినాక్షుుఁ డను నిధ్ానముుఁ గంటి నే నని;  
 యుబిబ గంతులువ ైచు నొకకచోటుఁ;  

 

7-124.1-ఆటవ లద్వ 
బలుకు నొకకచోటుఁ బర్మే్శుుఁ గేశవుుఁ 
బణియహ్రి్ జనిత బాషపసల్లల 
మిళితపులకుుఁ డెై నిమీల్లతనేతుిుఁ డెై 
యొకకచోట నిల్లచి యూర్కుండు.  

 

7-125-వచనము 
ఇట ి  పూర్ిజనె పర్మభాగవత సంసర్్సమాగతం బైెన ముకుంద చర్ణార్వింద 
సేవాతిరేకంబున నఖ్ర్ి నిరాిణభావంబున విసతర ంచుచు నపపటపపటికి దురా్న 
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సంసర్్ నిమితతంబునం దన చితతం బనాాయతతంబుగానీక నిజాయతతంబు 
చేయుచునపమితుత ండును, సంసార్ నివృతుత ండును, బుధజనవిధ్ేయుండును, 
మహాభాగధ్ేయుండును, సుగుణమణిగణగర షుఠ ండును, 
పర్మభాగవతశ్ేషీుఠ ండును, కర్ెబంధలతాలవితుిండును, పవితుిండును న ైన 
పుతుిని యందు విరోధ్వంచి సుర్విరోధ్వ యనుకంపలేక చంపం బంప్ె" నని 
పల్లకిన నార్దునకు ధర్ెజుం డిటినియిె. 

 

7-126-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పుతుి ల్ నేర ున నేర్కుని జనకుల్ పో షరంతు ర లిపుపడున్ 
మితతితవంబున బుద్వధ  చెప్రప దుర తోనేెషంబు వార ంతు రే 
శతుి తింబుుఁ దలంప ర టిట  యెిడ నా సౌజనార్తాికర్ుం 
బుతుి న్ లోకపవితుిుఁ దండి ిన గులుంబొ ంద్వంప న టోి ర ునో.  

 

7-127-ఉతపలమాల 

బాలుుఁ బభిావిశ్ాలు హ్ర పాదపయోర్ుహ్చింతనకియీా 
లోలుుఁ గృపాళ్ళ సాధుగుర్ులోకపద్ానతఫాలు నిర్ెల 
శ్రలీు సమసత  సభానుతశ్రలు విఖ్ండితమోహ్వలి్లకా 
జాలు న ద్ేల? తండి ివడిుఁ జంపుఁగుఁ బంప్ె మునీంద!ి చెపపవే.  

 

7-128-వచనము 
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అనిన నార్దుం డిటినియిె. 

 

7-129-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
లభాం బెైన సురాధ్వరాజపదమున్ లక్ింపుఁ డశ్ాీంతమున్ 
సభాతింబున నునివాుఁ డబలుుఁడెై జాడాంబుతో వీుఁడు వి 
ద్ాాభాాసంబునుఁ గాని తీవమితి గాుఁ డంచున్ విచార ంచి దైె్ 
తేాభుాం డొకక ద్వనంబునం బిియసుతున్ వీక్ించి సో తకంఠుుఁడెై.  

 

7-130-కంద పదాము 
చదువనివాుఁ డజుఞ ం డగు 
జద్వవిన సదసద్వివేక చతుర్త గలుగుం 
జదువుఁగ వలయును జనులకుుఁ 
జద్వవించెద నార్ుాలగదధ ుఁ జదువుము తండమ!ి  

 

7-131-వచనము 
అని పల్లకి యసుర్లోకపురోహితుండును భగవంతుండును నయిన 
శుకాీచార్ుాకొడుకులుఁ బచిండవితర్ుకలుఁ జండామార్ుకల రావించి సతకర ంచి 
యిటినియిె. 
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7-132-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అంధపకిియీ నునివాుఁడు, పలుకండసెత్రతాపకియీా 
గంధం బించుక లేదు, మీర్ు గుర్ువుల్ కార్ుణాచితుత ల్ మనో 
బంధుల్ మానుాలు మాకుుఁ బెదాలు, మముంబాటించి యిాబాలకున్ 
గంీథంబుల్ చద్వవించి నీతికుశలుం గావించి ర్క్ింపరే.  

 

7-133-వచనము 
అని పల్లకి వార్లకుుఁ బహిిాదు నపపగ ంచి తోడొకని ప ం డనిన వార్ును 
దనుజరాజకుమార్ునిం గ్నిపోయి యతనికి సవయసుకలగు సహ్శ్లీతల 
నసుర్కుమార్ులం గ్ందఱం గూర ు. 

 

7-134-ఉతపలమాల 

అంచితభకితతోడ దనుజాధ్వపు గేహ్సమీపముం బవిే 
శించి సురార రాజసుతుుఁ జేకొని శుకకీుమార్కుల్ పఠ ం 
ప్రంచిర  పాఠయోగాములు ప్ెకుకలు శ్ాసత రము లా కుమార్ుుఁ డా 
ల్లంచి పఠ ంచె ననిియుుఁ జల్లంపని వ ైషణవభకితపూర్ుణ ుఁడెై.  

 

7-135-కంద పదాము 
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ఏ పగ ద్వ వార్ు చెప్రపన 
నా పగ ద్వం జదువుుఁగాని యటిటటటని యా 
క్ేప్రంపుఁడు తా ననిియు 
ర్ూప్రంచిన మిథా లని నిర్ూఢమనీషన్.  

 

7-136-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అంతం గ్నిిద్వనంబు లేగ న సురేంద్ాిరాతి శంకానిిత 
సాింతుండెై నిజనందనున్ గుర్ువు లే జాడం బఠ ంప్రంచిరో 
భాింతుం డేమి పఠ ంచెనో ప్రల్లచి సంభాషరంచి విద్ాాపర  
శ్ాీంతిం జూచెదుఁ గాక నేుఁ డని మహాసౌధ్ాంతరాసీనుుఁడెై.  

 

7-137-ఉతపలమాల 

మోదముతోడ ద్ెైతాకులముఖ్ుాడు ర్మెని చీర్ుఁ బంచె బ ి
హిాదకుమార్కున్ భవమహార్ణవతార్కుుఁ గామ రోష లో 
భాద్వ విరోధ్వవర్్ పర హార్కుుఁ గేశవచింతనామృతా 
సాిద కఠోర్కుం గలుషజాల మహ్ో గవీనీకుఠార్కున్.  

 

7-138-వచనము 
ఇట ి  చార్ులచేత నాహ్ూయమానుం డెై పహిిాదుండు చనుద్ెంచిన. 
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7-139-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఉతాసహ్పభిుమంతశికితయుతమే్ యుద్యాగ? మార్ూఢ సం 
వితసంపనుిుఁడ వ ైతివే? చద్వవిత ేవేదంబులున్ శ్ాసత రముల్?  
వతాస ర్మెని చేర్ుఁ జీర  కొడుకున్ వాతసలాసంపూర్ుణ ుఁ డెై 
యుతసంగాగమీుుఁ జేర ు ద్ానవవిభుం డుతకంఠ ద్ీప్రంపగన్.  

 

7-140-కంద పదాము 
అనుద్వన సంతోషణములు,  
జనితశమీతాపదుఃఖ్ సంశ్లషణముల్,  
తనయుల సంభాషణములు,  
జనకులకుం గర్ణయుగళ్ సదూాషణముల్.  

 

7-141-వచనము 
అని మఱియుుఁ "బుతాి నీ క యాద్వ భదంిబెై యునిద్వ; చెపుప" మనినుఁ 
గనితండికిిుఁ బిియనందనుం డిటినియిె. 

 

7-142-ఉతపలమాల 
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ఎలి శరీర్ధ్ార్ులకు నిలిను చీుఁకటినూతిలోపలం 
ద్ెళి్ుక మీర్ు నే మను మతిభమిణంబున భినుి ల ై పవి 
ర తలిక సర్ిమునితని ద్వవాకళామయ మంచు విషుణ నం 
దులిముుఁ జేర ు తా ర్డవి నుండుట మే్లు నిశ్ాచరాగణీీ!  

 

7-143-వచనము 
అని కుమార్కుం డాడిన పతిిపక్ానుర్ూపంబు లయిన సలాి పంబులు విని 
ద్ానవేందుిండు నగుచు నిటినియిె. 

 

7-144-కంద పదాము 
ఎటాట డిన నటాట డుదు 
ర టిటటటని పలుక న ఱుుఁగ ర తర్ుల శిశువుల్ 
దటిటంచి యెివి రేమని 
పటిటంచిర్ బాలకునకుుఁ బర్పక్షంబుల్ 

 

7-145-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నాకుం జూడుఁగుఁ జఞదా మయిెాడిుఁ గద్ా నా తండి!ి యిా బుద్వధ  ద్ా 
నీకున్ లోపలుఁ ద్య ుఁచెనో? పర్ులు దురీితుల్ పఠ ంప్రంచిరో?  
యేికాంతంబున భార్్వుల్ పల్లకిరో? యిా ద్ానవశ్ేణీికిన్ 
వ ైకుంఠుండు గృతాపరాధుుఁ డతనిన్ వర ణంప నీ కేటికిన్?  
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7-146-మతేతభ వికీీడతిము 
సుర్లం ద్యలుటయో, సురాధ్వపతులన్ సుికికంచుటో, సరదుధ లం 
బర వేధ్వంచుటయో, మునిపవిర్ులన్ బాధ్వంచుటో, యక్ష కి 
నిర్ గంధర్ి విహ్ంగ నాగపతులన్ నాశంబు నొంద్వంచుటో,  
హ్ర  యంచున్ గ ర యంచు నేల చెడ మోహాంధుండవ ై పుతకిా!  

 

7-147-వచనము 
అనినుఁ దండిమిాటలకుుఁ బురోహితు నిరీక్షంచి పహిిాదుం డిటినియిె 
"మోహ్నిర్ూెలనంబుజేసర యిెవినియందుుఁ దతపర్ులయిన యిెఱుకగల 
పుర్ుషులకుం బర్ులు ద్ా మనియిెడు మాయాకృతం బయిన యసద్ా్ ర హ్ాంబగు 
భేదంబు గానంబడ దటిట  పర్మే్శిర్ునకు నమసకర ంచెద. 

 

7-148-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అజుఞ ల్ కొందఱు నేము ద్ా మనుచు మాయం జ ంద్వ సరాితెకుం 
బజిాఞ లభుా దుర్నియకమీణునిన్ భాషరంపుఁగా నేర్ రా 
జిజాఞ సాపథమందు మూఢులు గద్ా చింతింప బహిాెద్వ వే 
దజుఞ ల్ తతపర్మాతుె విషుణ  నితర్ుల్ దర శంపుఁగా నేర్ుత రే?  
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7-149-తేటగతీి 

ఇను మయసాకంతసనిిధ్వ న ట ి  భాింత 
మగు హ్ృషీకేశు సనిిధ్వ నా విధమునుఁ 
గర్ుఁగుచునిద్వ ద్ెైవయోగమునుఁ జేసర  
బాిహ్ెణోతతమ! చితతంబు భాింత మగుచు.  

 

7-150-సీస పదాము 
మంద్ార్మకర్ందమాధుర్ామునుఁ ద్ేలు;  
 మధుపంబు బో వునే మదనములకు?  
నిర్ెల మంద్ాకనిీవీచికలుఁ దూుఁగు;  
 రాయంచ జనున  తర్ంగ ణులకు?  
లల్లత ర్సాలపలివ ఖ్ాద్వయిెై చ్కుక;  
 కోయిల చేర్ునే కుటజములకుుఁ?  
బూరేణందుచంద్వకిా సుుర తచకోర్క;  
 మర్ుగునే సాందనిీహార్ములకు?  

 

7-150.1-తటేగతీి 

నంబుజఞదర్ ద్వవాపాద్ార్వింద 
చింతనామృతపానవిశే్షమతత  
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చితత  మే్రీతి నితర్ంబుుఁ జేర్నేర్ుు?  
వినుతగుణశ్రల! మాటలు వేయునేల?  

 

7-151-వచనము 
అనిన విని రోషరంచి రాజసేవకుండెైన పురోహితుండు పిహిాదుం జూచి తిర్సకర ంచి 
యిటినియిె. 

 

7-152-ఉతపలమాల 

పంచశర్దియసుకుఁడవు బాలుుఁ డవించుక గాని లేవు భా 
షరంచెదు తర్కవాకాములు, చెప్రపన శ్ాసత రములోని యర్థ మొ 
కికంచుక యిెైనుఁ జ పప వసురేందుిని ముందట, మాకు నౌుఁదలల్ 
వంచుకొనంగుఁ జేసరతివి వ ైర విభూషణ! వంశదూషణా!  

 

7-153-చంపకమాల 

తనయుుఁడు గాుఁడు శ్ాతవిుుఁడు ద్ానవభర్తకు వీుఁడు ద్ెైతా చం 
దనవనమందుుఁ గంటకయుతక్ితిజాతము భంగ ుఁ బుటిటనాుఁ 
డనవర్తంబు రాక్షసకులాంతకుుఁ బసిుత తి చేయుచుండు, దం 
డనమునుఁ గాని శిక్షలకు డాయుఁడు పట ట ుఁడు కొట ట ుఁ డుదధతిన్.  
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7-154-కంద పదాము 
ఈ పాపనిుఁ జద్వవింతుము 
నీ పాదము లాన యింక నిపుణతతోడం 
గోప్రంతుము దండింతుము 
కోప్రంపకు మయా దనుజకుంజర్! వింట.ే  

 

7-155-వచనము 
అని మఱియు నారాచపాపనికి వివిధ్యపాయంబులం బురోహితుండు 
వ ఱపుుఁజూపుచు రాజసనిిధ్వం బాప్ర తోడికొనిపోయి యిేకాంతంబున. 

 

7-156-కంద పదాము 
భార్్వనందనుుఁ డతనికి 
మార్్ము చెడకుండుఁ బెకుక మాఱులు నిచుల్ 
వర్్తిితయము చెప్ెప న 
నర్్ళ్ మగు మతివిశ్ేషమమర్ నరేంద్ాి!  

 

7-157-వచనము 
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మఱియు గుర్ుండు శిషుానకు సామద్ానభేదదండయపాయంబు లనిియు 
న ఱింగ ంచి నీతికోవిదుండయిెా నని నమిె నిశుయించి తలి్లకి న ఱింగ ంచి తలి్లచేత 
నలంకృతుం డయిన కులద్ీపకు నవలోకించి. 

 

7-158-ఉతపలమాల 

తిిపపకు మని మా మతము, ద్ీర్మాుల ైన తిివర్్పాఠముల్ 
దపపకు మని, నేుఁడు మన ద్ెైతావరేణుాని మొోల నేము మున్ 
చెప్రపనరీతి గాని మఱి చెపపకు మని విరోధ్వశ్ాసత రముల్,  
విపపకుమని దుషటమగు విషుణ చర తకిథార్థజాలముల్.  

 

7-159-వచనము 
అని బుజాగ ంచి ద్ానవేశిర్ుని సనిిధ్వకిం ద్యడితెచిున. 

 

7-160-సీస పదాము 
అడుగడు్ నకు మాధవానుచింతనసుధ్ా;  
 మాధుర్ామున మే్ను మఱచువాని;  
నంభోజగరాాదు లభాసరంపుఁగ లేని;  
 హ్ర భకితపుంభావ మ్మైనవాని;  
మాతృగర్ాముజొచిు మనిద్వ మొదలుగాుఁ;  
 జితత  మచుాతుమీుఁదుఁ జేర్ుువాని;  
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నంకించి తనలోన నఖిలపపించంబు;  
 శ్రవీిషుణ మయ మని చలెుఁగువాని;  

 

7-160.1-తటేగతీి 

వినయకార్ుణాబుద్వధవివేకలక్ష 
ణాద్వగుణముల కాటపటటయినవాని;  
శిషుా బుధలోకసంభావుాుఁ జీర  గుర్ుుఁడు 
ముందఱికి ద్ొిబిబ తండికిి మొొకుక మనుచు.  

 

7-161-కంద పదాము 
శిక్ించితి మనాము లగు 
పక్షంబులు మాని నీతిపార్గుుఁ డయిెాన్ 
ర్క్ోవంశ్ాధ్ీశిర్!  
వీక్ంిపుము; నీ కుమార్ు విద్ాాబలమున్.  

 

7-162-వచనము 
అని పల్లకిన శుకకీుమార్కు వచనంబు లాకర ణంచి ద్ానవేందుిండు దనకు 
దండపణిామంబుచేసర నిలుచుని కొడుకును ద్ీవించి బాహ్ుదండంబులు చాచి 
ద్వగ్నన్ డగ్ఱం ద్వగ చి గాఢాల్లంగనంబు చేసర తన తొడలమీుఁద నిడుకొని చుంచు 
దువిి చిబుకంబుుఁ బుడికి చెకికల్ల ముదుా గ్ని శిర్ంబు మూర్కని 



1410 పో తన తలెుగు భాగవతము – సపతమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ప్ేిమాతిరేకసంజనిత బాషప సల్లలబిందుసంద్యహ్ంబుల నతని వదనార్విందంబుుఁ 
దడుపుచు మందమధురాలాపంబుల నిటినియిె. 

 

7-163-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
చోదాంబయిెాడి నింతకాల మర గ న్ శ్లధ్వంచి యేిమే్మి సం 
వేద్ాాంశంబులు చెప్రపరో? గుర్ువు లేవ ంటం బఠ ంప్రంచిరో?  
విద్ాాసార్ మ్మఱుంగుఁ గోర ద భవద్విజాఞ తశ్ాసత రంబులోుఁ 
బదాం బొ కకటి చెప్రప సార్థముగుఁ ద్ాతపర్ాంబు భాషరంపుమా.  

 

7-164-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నినుిన్ మ్మచుర్ు నీతిపాఠమహిమన్ నీతోటి ద్ెైతాార్ాకుల్ 
కనాి ర్నిియుుఁ జ పప నేర్ుత ర్ు గద్ా గంీథార్థముల్ దక్షుల ై 
యనాి! యిెనిుఁడు నీవు నీతివిదుుఁ డౌ దంచున్ మహావాంఛతో 
నునాిడన్ ననుుఁ గనితండి ిభవద్ీయోతకరి్ముం జూపవే.  

 

7-165-వచనము 
అనినం గనితండికిిుఁ బిియనందనుం డయిన పహిిాదుం డిటినియిె. 

 

7-166-కంద పదాము 
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చద్వవించిర  నను గుర్ువులు 
చద్వవితి ధరాెర్థముఖ్ా శ్ాసత రంబులు నేుఁ 
జద్వవినవి గలవు ప్ెకుకలు 
చదువులలో మర్ె మ్మలిుఁ జద్వవితిుఁ దండమ!ి  

 

7-167-మతేతభ వికీీడతిము 
తనుహ్ృద్ాాషలసఖ్ామున్ శవీణమున్ ద్ాసతిమున్ వందనా 
ర్ునముల్ సేవయు నాతెలో న ఱుకయున్ సంకీర్తనల్ చింతనం 
బను నీ తొమిెద్వ భకితమార్్ముల సరాితుెన్ హ్ర న్ నమిె స 
జానుుఁడెై యుండుట భదమించుుఁ దలతున్ సతాంబు ద్ెైతోాతతమా!  

 

7-168-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అంధ్ేందూదయముల్ మహాబధ్వర్శంఖ్ారావముల్ మూకస 
ద్రంథాఖ్ాాపనముల్ నపుంసకవధూకాంక్షల్ కృతఘాివళీ 
బంధుతింబులు భసెహ్వాములు లుబధదవిాముల్ కోీడస 
ద్ంధంబుల్ హ్ర భకిత వర ాతుల ర కతవార్థసంసార్ముల్.  

 

7-169-సీస పదాము 
కమలాక్షు నర ుంచు కర్ములు కర్ములు;  
 శ్రనీాథు వర ణంచు జిహ్ి జిహ్ి;  
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సుర్ర్క్షకునిుఁ జూచు చూడుకలు చూడుకలు;  
 శే్షశ్ాయికి మొొకుక శిర్ము శిర్ము;  
విషుణ  నాకర ణంచు వీనులు వీనులు;  
 మధువ ైర ుఁ దవిల్లన మనము మనము;  
భగవంతు వలగ్ను పదములు పదములు;  
 పుర్ుష్ో తతముని మీుఁద్వ బుద్వధ  బుద్వధ ;  

 

7-169.1-తటేగతీి 

ద్ేవద్ేవుని చింతించు ద్వనము ద్వనము;  
చకహీ్సుత నిుఁ బకిటించు చదువు చదువు;  
కుంభినీధవుుఁ జ ప్ెపడి గుర్ుుఁడు గుర్ుుఁడు;  
తండి!ి హ్ర ుఁ జేర్ు మనియిెడి తండి ితండి.ి  

 

7-170-సీస పదాము 
కంజాక్షునకుుఁ గాని కాయంబు కాయమే్? ; 
 పవన గుంఫరత చర్ెభసరత ర గాక;  
వ ైకుంఠుుఁ బొ గడని వకతుంబు వకతుమే్? ; 
 ఢమఢమధినితోడి ఢకక గాక;  
హ్ర పూజనము లేని హ్సతంబు హ్సతమే్? ; 
 తర్ుశ్ాఖ్నిర ెత దర ి గాక?  
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కమలేశుుఁ జూడని కనుిలు కనుిలే? ; 
 తనుకుడాజాలర్ంధమిులు గాక;  

 

7-170.1-ఆటవ లద్వ 
చకిచీింత లేని జనెంబు జనెమే్?  
తర్ళ్సల్లలబుదుబదంబు గాక;  
విషుణ భకిత లేని విబుధుండు విబుధుుఁడే?  
పాదయుగముతోడి పశువు గాక.  

 

7-171-సీస పదాము 
సంసార్జీమూతసంఘంబు విచుునే? ; 
 చకిదీ్ాసాపభింజనము లేక;  
తాపతయిాభీలద్ావాగుి లాఱునే? ; 
 విషుణ సేవామృతవృషరట  లేక;  
సర్ింకష్ాఘౌఘజలరాసు ల్లంకునే? ; 
 హ్ర మనీష్ాబడబాగ ి లేక;  
ఘనవిపద్ా్ ఢాంధకార్ంబు లడగునే? ; 
 పద్ాెక్షునుతిర్విపభిలు లేక;  

 

7-171.1-తటేగతీి 
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నిర్ుపమాపునరావృతిత  నిషకళ్ంక 
ముకితనిధ్వుఁ గానవచుునే? ముఖ్ామ్మైన 
శ్ార్్గకోదండచింతనాంజనము లేక 
తామర్సగర్ుానకు న ైన ద్ానవేంద!ి  

 

7-172-వచనము 
అని యివిిధంబున వ ఱపు మఱపు న ఱుంగక యులుకుచెడి పల్లక డు 
కొడుకునుడువులు చెవులకు ములుకుల కియీ నొదవినుఁ గటములదర్ుఁ 
బెదవులం గఱచుచు నద్వర పడి గుర్ుసుతునిం గనుంగ్ని "విమతకథనంబులు 
గఱప్రనాుఁడ" వని ద్ానవేందుిం డిటినియిె. 

 

7-173-చంపకమాల 

పట తర్నీతిశ్ాసత రచయ పార్గుుఁ జేసెద నంచు బాలు నీ 
వట  గ్నిపోయి వానికి ననరి్ము ల ైన విరోధ్వశ్ాసత రముల్ 
కుటిలతుఁ జ ప్రపనాుఁడవు భృగుపవిర్ుండ వటంచు నమిెతిన్ 
కటకట! బాిహ్ెణాకృతివి గాక యథార్థపు బాిహ్ెణుండవే?  

 

7-174-కంద పదాము 
ధరేెతర్వర్తనులును 
దుర్ెంతుిలు న ైన జనుల దుర తము లగందున్ 
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మర్ెములు గలుఁచి కలెష 
కర్ుెల రోగములు ప ందు క వైడి విపాి!  

 

7-175-వచనము 
అనిన రాజునకుుఁ బురోహితుం డిటినియిె. 

 

7-176-ఉతపలమాల 

తపుపలు లేవు మావలన ద్ానవనాథ! విరోధ్వశ్ాసత రముల్ 
చెపపము కూీర్ుల ై పర్ులు చెపపర్ు మీ చర్ణంబులాన సు 
మ్మెపుపడు మీ కుమార్ునకు నింతయు న ైజమనీష యిెవిర్ుం 
జ ప్ెపడిపాటి గాదు పతిిచింతుఁ దలంపుము నేర్ుపక ైవడిన్.  

 

7-177-కంద పదాము 
మితుి లము పురోహితులము 
పాతుి ల మే్ మద్వయుుఁ గాక భార్్వులము నీ 
పుతుి ని నిట వల ుఁ జేయుఁగ 
శతుి లమే్ దైె్తాజలధ్వచందమి! వింట.ే  

 

7-178-వచనము 
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అనిన గుర్ునందనుం గోప్రంపక ద్ెైతావలిభుండు గ్డుకు నవలోకించి యిటినియిె. 

 

7-179-కంద పదాము 
ఒజాలు చెపపని యిా మతి 
మజాా తుుఁడవ ైన నీకు మఱి యిెవిర చే 
నుజాా త మయిెా బాలక!  
తజానులం బేర్ుకొనుము తగ నా మొోలన్.  

 

7-180-వచనము 
అనినుఁ దండికిిుఁ బహిిాదుం డిటినియిె. 

 

7-181-ఉతపలమాల 

అచుపుుఁ జీకటింబడి గృహ్వితుల ై విషయపవిిషుట ల ై 
చచుుచుుఁ బుట ట చున్ మర్లుఁ జర ితచర్ిణు ల ైనవార కిం 
జ చుర్ుఁ బుట ట నే పర్ులు చెప్రపన న ైన నిజేచే న ైన నే 
మిచిున న ైనుఁ గానలకు నేుఁగ న న ైన హ్ర పబిో ధముల్.  

 

7-182-ఉతపలమాల 
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కాననివాని నూుఁతగ్ని కాననివాుఁడు విశిషటవసుత వుల్ 
గానని భంగ ుఁ గర్ెములు గ కైొని కొందఱు కర్ెబదుధ ల ై 
కానర్ు విషుణ ుఁ, గ్ంద ఱటుఁ గందుుఁ ర్కించన వ ైషణవాంఘి్సొం 
సాథ న ర్జఞభిషరకుత  లగు సంహ్ృతకర్ుెలు ద్ానవేశిరా!  

 

7-183-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శ్లధ్వంపంబడె సర్ిశ్ాసత రములు ర్క్ోనాథ! వే యిేటికిన్ 
గాథల్ మాధవశ్ేముషీతర్ణిసాంగతాంబునం గాక దు 
రేెధన్ ద్ాుఁటుఁగ వచుునే సుతవధూమీనోగవీాంఛామద 
కోీధ్యలోి ల విశ్ాల సంసృతిమహాఘోరామితాంభోనిధ్వన్.  

 

7-184-వచనము 
అని పల్లకిన కొడుకును ధ్వకకర ంచి మకుకవచేయక ర్కకసుల ఱేుఁడు దన తొడలప్ెై 
నుండనీక గ్బుబన ద్వగద్ొిబిబ నిబబర్ంబగు కోపంబు ద్ీప్రంప వేుఁడిచూపుల మింట 
మంట ల గయ మంతుిలం జూచి యిటినియిె. 

 

7-185-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కోీడంబెై ప్రనతండిుిఁ జంప్ె నని తాుఁ గోీధ్వంచి చితతంబులో 
వీడం జేయుఁడు బంట భంగ  హ్ర కిన్ విద్ేిషరకిన్ భకుత ుఁడెై 
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యోడం డకకట! పాిణవాయువులు వీుఁ డొప్రపంచుచునాిుఁడు నా 
తోడన్ వ ైర్ముపటెట  నిటిట  జనకద్యిహిన్ మహిం గంటిరే.  

7-7-పిహిాదుని హంిసరంచుట 

7-186-వచనము 
అని రాక్షసుల నీక్ించి యిటినియిె. 

 

7-187-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పంచాబాంబులవాుఁడు తండి ినగు నా పక్షంబు నింద్వంచి య 
తికంచిద్ీాతియు లేక విషుణ  నహితుం గీర తంచుచునాిుఁడు వ 
లాంచుం జ ప్రపన మానుఁ డంగమునుఁ బుతాికార్తన్ వాాధ్వ జ 
నిెంచనె్ వీని వధ్వంచి ర్ండు దనుజుల్ మీమీ పట తింబులన్.  

 

7-188-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అంగవాితములోుఁ జికితసకుుఁడు దుష్ాట ంగంబు ఖ్ండించి శ్ే 
ష్ాంగశ్ేణీికి ర్క్ష చేయు కియీ నీ యజుఞ ం గులద్యిహి దు 
ససంగుం గేశవపక్షపాతి నధముం జంప్రంచి వీర్వతిో 
తుత ంగఖ్ాాతిుఁ జర ంచెదం గులము నిరోా షంబు గావించెదన్.  
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7-189-కంద పదాము 
హ్ంతవుాుఁడు ర్క్ింపను 
మంతవుాుఁడు గాడు యముని మంద్వర్మునకున్ 
గంతవుాుఁడు వధమున కుప 
ర్ంతవుాం డనక చంప్ర ర్ం డమ పడుచున్.  

 

7-190-వచనము 
అని ద్ానవేందుిం డానతిచిున వాుఁడికోఱలు గల ర్కకసులు పె్కకండుి 
శూలహ్సుత ల ై వకత ుంబులు దె్ఱచికొని యుబిబ బొ బబల్లడుచు ధూమసహిత 
ద్ావదహ్నంబునుం బో ల  ద్ామసొంకాశంబు లయిన కేశంబులు మ్మఱయ 
ఖ్ేదనచేేదనవాదంబులు జేయుచు. 

 

7-191-ఉతపలమాల 

బాలుుఁడు రాచబిడాుఁడు కృపాళ్ళుఁడు సాధుుఁడు లోకమానాసం 
శ్రలుుఁడు వీుఁ డవధుాుఁ డని చికకక సుికకక కూీర్చితుత ల ై 
శూలములం దదంగముల సుసరథర్ుల ై పహి్ర ంచి ర్ుగీ వా 
చాలత నందఱున్ ద్వవిజశతుిుఁడు వలానుఁ డయిెా భూవరా!  
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7-192-చంపకమాల 

పలువుర్ు ద్ానవుల్ ప డువ బాలుని దే్హ్ము లేశమాతమిున్ 
ఒల్లయదు లోపలన్ ర్ుధ్వర్ ముబబదు కందదు శలాసంఘమున్ 
నల్లయదు దృషరటవ ైభవము నషటము గాదు ముఖ్ేందుకాంతియుం 
బొ ల్లయదు నూతనశమీము పుటటదు పటటదు ద్ీనభావమున్.  

 

7-193-ఉతపలమాల 

తనుి నిశ్ాచర్ుల్ ప డువ ద్ెైతాకుమార్ుుఁడు మాటిమాటి కో!  
పనిగశ్ాయి! యో! దనుజభంజన! యో! జగద్ీశ! యో! మహా 
పనిశర్ణా! యో! నిఖిలపావన! యంచు నుతించుుఁ గాని తాుఁ 
గనుిల నీర్ు దే్ుఁడు భయకంపసమే్తుుఁడు గాుఁడు భూవరా!  

 

7-194-ఉతపలమాల 

పాఱుఁడు లేచి ద్వకుకలకు; బాహ్ువు లగడాుఁడు; బంధురాజిలోుఁ 
దూఱుఁడు; ఘోర్కృతా మని దూఱుఁడు; తండినిి మితవిర్్ముం 
జీర్ుఁడు; మాతృసంఘము వసరంచు సువర్ణగృహ్ంబులోనికిం 
ద్ాఱుఁడు; కావరే యనుఁడు; తాపము నొందుఁడు; కంటగ ంపుఁడున్.  
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7-195-వచనము 
ఇట ి  సరాితెకంబెై యిటిటదటిట  దని నిరేాశింప రాని పర్బిహ్ెంబు ద్ానయిెై 
యమెహావిషుణ ని యందుుఁ జితతంబుజేర ు తనెయుం డయి పర్మానందంబునం 
బొ ంద్వ యుని పహిిాదుని యందు రాక్షసేందుిండు దన కింకర్ులచేతం 
జేయించుచుని మార్ణకర్ెంబులు పాపకర్ుెని యందుుఁ బయిుకతంబు ల ైన 
సతాకర్ంబులుం బో ల  విఫలంబు లగుటం జూచి. 

 

7-196-ఉతపలమాల 

శూలములన్ నిశ్ాచర్ులు సుికకక ద్ేహ్ము నిగహీింపుఁగా 
బాలుుఁడు నేలప్ెైుఁ బడుఁడు పాఱుఁడు చావుఁడు తండిని ైన నా 
పాల్లకి వచిు చకధీర్ు పక్షము మానితి నంచుుఁ బాదముల్ 
ఫాలము సో ుఁక మొొకకుఁ డనపాయత నొందుట కేమి హేతువో?  

 

7-197-వచనము 
అని శంకించుచు. 

 

7-198-సీస పదాము 
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ఒకమాట  ద్వకుకంభియూధంబుుఁ ద్ెప్రపంచి;  
 క ర్ల్ల డింభకునిుఁ ద్ొికికంపుఁ బంపు;  
నొకమాట  విషభీకరోర్గశే్ణీుల;  
 గడువడి నర్ాకుుఁ గఱవుఁ బంపు;  
నొకమాట  హేతిసంఘోగాీనలములోన;  
 విసర  కుమార్ుని వేయిుఁ బంపు;  
నొకమాట  కూలంకషో్ లోి లజలధ్వలో;  
 మొతితంచి శ్ాబకు ముంపుఁ బంపు;  

 

7-198.1-ఆటవ లద్వ 
విషముుఁ బెటటుఁ బంపు; విదళింపుఁగాుఁ బంపు;  
ద్ొడాకొండచఱులుఁ ద్యియుఁ బంపుుఁ;  
బటిట  కటటుఁ బంపు; బాధ్వంపుఁగాుఁ బంపు;  
బాలుుఁ గ నిసర దనుజపాలుుఁ డధ్వప!  

 

7-199-సీస పదాము 
ఒకవేళ్ నభిచార్ హ్ోమంబు చేయించు;  
 నొకవేళ్ న ండల నుండుఁ బంచు;  
నొకవేళ్ వానల నుపహ్తి నొంద్వంచు;  
 నొకవేళ్ ర్ంధింబు లుకకుఁ బట ట ;  
నొకవేళ్ుఁ దన మాయ నొదవించి బెగడించు;  
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 నొకవేళ్ మంచున నొంటి నిలుపు;  
నొకవేళ్ుఁ బెనుగాల్ల కునుెఖ్ుుఁ గావించు;  
 నొకవేళ్ుఁ బాుఁతించు నుర ి యందు;  

 

7-199.1-తటేగతీి 

నీర్ు ననింబు నిడనీక నిగహీించు;  
గశల నడిప్రంచు; ఱువిించు గండశిలల;  
గదల వేయిించు; వేయించు ఘనశర్ములుఁ;  
గ్డుకు నొకవేళ్ నమరార  కోీధ్వ యగుచు.  

 

7-200-వచనము 
మఱియు ననేక మార్ణోపాయంబులుఁ బాపర్హితుం డెైన పాపని ర్ూపుమాపలేక 
యిేకాంతంబున దుర్ంతచింతాపర శ్ాీంతుండయి రాక్షసేందుిండు దన మనంబున. 

 

7-201-ఉతపలమాల 

ముంచితి వార్ుధ లన్, గదల మొతితతి, శ్ ైలతటంబులందు ద్ొి  
బిబంచితి, శసత రరాజిుఁ బొ డిప్రంచితి, మీుఁద నిభేందపింకిత ఱొ  
ప్రపంచితి; ధ్వకకర ంచితి; శప్రంచితి; ఘోర్దవాగుిలందుుఁ ద్యి  
యించితిుఁ; బెకుకపాటి నలయించితిుఁ; జావుఁ డి ద్ేమి చితమిో 
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7-202-చంపకమాల 

ఎఱుుఁగుఁడు జీవనౌషదము; ల విర్ు భర్తలు లేర్ు; బాధలం 
దఱలుఁడు న ైజ తేజమునుఁ; దథాము జాడాము లేదు; మికికల్లన్ 
మ్మఱయుచు నునివాుఁ; డొక నిమే్షము ద్ెైనాము నొందుఁ డింక నే 
తెఱుఁగునుఁ దుింతు? వేసర తి; ద్వవాము వీని పభిావ మ్మటిటద్య?  

 

7-203-వచనము 
అద్వయునుం గాక తొలి్ల శునశ్ేశఫుం డను మునికుమార్ుండు దండి ిచేత 
యాగపశుతింబునకు దతుత ం డయి తండిి తనకు నపకార  యని తలంపక 
బది్వకిన చందంబున. 

 

7-204-కంద పదాము 
ఆగీహ్మునుఁ నేుఁ జేసరన 
నిగీహ్ములు పర్ులతోడ న ఱి నొకనాుఁడున్ 
విగీహ్ము లనుచుుఁ బలుకుఁ డ 
నుగీహ్ములుగా సెర ంచు నొవిుఁడు మద్వలోన్.  

 

7-205-వచనము 
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కావున వీుఁడు మహాపభిావసంపనుిండు వీనిక ందును భయంబు లేదు; వీనితోడి 
విరోధంబునం దనకు మృతుావు సరద్వధంచు నని నిర్ణయించి చినిుఁబో యి 
ఖినుిండెై పసినుిండు గాక కింీదు జూచుచు విషణుణ ండెై చింతనంబు 
జేయుచుని రాజునకు మంతనంబునుఁ జండామార్ుక ల్లటినిర . 

 

7-206-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
 శుభిఖ్ాాతివి నీ పతిాపము మహాచోదాంబు ద్ెైతేాంద!ి రో 
షభూి యుగెవిజృంభణంబున ద్వగీశవాితముం బో ర్ులన్ 
విభాి ంతంబుగుఁ జేసర యేిల్లతి గద్ా విశింబు వీుఁ డెంత? యిా 
దభోి కుత ల్ గుణద్యషహేతువులు చింతం బొ ంద నీ కేటికిన్?  

 

7-207-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వకుీ ండెైన జనుండు వృదధగుర్ుసేవంజేసర మే్ధ్ానయో 
పకాీ ంతిన్ విలసరలుి  మీుఁదట వయఃపాకంబుతో బాలకున్ 
శకీద్ేిషణబుదుధ ుఁ జేయుము మద్వం జాల్లంపు మీ రోషమున్ 
శుకాీ చార్ుాలు వచుునంత కితుఁడున్ సుశ్రయీుతుం డయిెాడున్.  

 

7-208-వచనము 
అని గుర్ుపుతుిలు పల్లకిన రాక్షసేశిర్ుండు "గృహ్సుథ ల ైన రాజులకు 
నుపద్ేశింపుఁ దగ న ధరాెర్థకామంబులు పహిిాదునకు నుపద్ేశింపుుఁ" డని 
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యనుజఞ జేసరన, వార్ు నతనికిుఁ ద్వవిర్్ంబు నుపద్ేశించిన నతండు 
రాగద్ేిషంబులచేత విషయాసకుత ల ైన వార్లకు గాీహ్ాంబు ల ైన 
ధరాెర్థకామంబులుుఁ దనకు నగాీహ్ాంబు లనియును వావహార్ పసిరద్వధకొఱక ైన 
భేదంబు గాని యాతెభేదంబు లేదనియును ననర్థంబుల యందర్థకలపన 
చేయుట ద్వగ్ేమం బనియు నిశుయించి, గుర్ూపద్వషటశ్ాసత రంబులు మంచివని 
తలంపక గుర్ువులు దమ గృహ్సథకరాెనుష్ాట నంబులకుం బో యిన 
సమయంబున. 

 

7-209-కంద పదాము 
ఆటలకుుఁ దనుి ర్మెని 
పాటించి నిశ్ాటసుతులు భాషరంచిన ద్య  
ష్ాటకులేందకిుమార్ుుఁడు 
పాటవమున వార ుఁ జీర  పజిాఞ నిితుుఁడెై.  

 

7-210-కంద పదాము 
చెపపుఁ డొక చదువు మంచిద్వ 
చెప్ెపడిుఁ దగులములు చెవులు చిందఱ గ్నుఁగాుఁ 
జ ప్ెపడు మన యిెడ నొజాలు 
చెప్ెపద నొక చదువు వినుుఁడు చితతము లలర్న్.  
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7-211-వచనము 
అని రాజకుమార్ుండు గావునుఁ గర్ుణించి సంగడికాండతిోడ నగ యిెడి 
చందంబునుఁ గీడీలాడుచు సమానవయసుకల ైన ద్ెైతాకుమార్ుల క లి 
నేకాంతంబున నిటినియిె. 

 

7-212-ఉతపలమాల 

బాలకులార్ ర్ండు మన పాియపు బాలుర్ు కొంద ఱుర ిప్ెైుఁ 
గూలుట గంటిరే? గుర్ుుఁడు కూీర్ుుఁ డనర్థచయంబునందు దు 
శ్రశలత నర్థకలపనముుఁ జేసెడి గాీహ్ాము గాదు శ్ాసత రమున్ 
మే్ ల ఱిుఁగ ంచెదన్ వినిన మీకు నిర్ంతర్ భద ిమయిెాడిన్.  

 

7-213-వచనము 
వినుండు సకల జనెంబు లందును ధరాెరాథ చర్ణకార్ణం బయిన 
మానుషజనెంబు దురి్భం; బందుుఁ బుర్ుషతింబు దుర్్మం; బద్వయు 
శతవరి్పర మితంబెైన జీవితకాలంబున నియతంబెై యుండు; నందు సగ 
మంధకార్బంధుర్ం బయి రాతిి ర్ూపంబున నిద్ాిద్వ వావహార్ంబుల 
నిర్ర్థకంబయి చను; చికికన పంచాశదితసర్ంబు లందును బాల క ైశ్లర్ 
క్మారాద్వ వయోవిశ్ేషంబుల వింశతి హాయనంబులు గడచు; కడమ ముపపద్వ 
యబాంబులు నింద్వయింబుల చేతుఁ బట ట పడి దుర్వగాహ్ంబు లయిన కామ కోీధ 
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లోభ మోహ్ మద మాతసర్ాంబులను పాశంబులం గట ట పడి విడివడ సమర్ుథ ండు 
గాక పాిణంబులకంటె మధురాయమాన యిెైన తృషణకు లోన ై భృతా తసకర్ 
వణికకర్ెంబులుఁ బాిణహాని యిెైన నంగీకర ంచి పరార్థంబుల నర థంచుచు, 
ర్హ్సాసంభోగచాతుర్ా సౌందర్ావిశ్ేషంబుల ధ్ెైర్ావలి్లకాలవితంిబు లయిన 
కళ్తంిబులను, మహ్నీయమంజుల మధురాలాపంబులు గల్లగ  వశులయిన 
శిశువులను, శ్రలవయోర్ూపధనా లగు కనాలను, వినయవివేకవిద్ాాలంకార్ు 
లయిన కుమార్ులను, గామిత ఫలపది్ాతలగు భాితలను, 
మమతిప్ేిమద్ెైనాజనకు లయిన జననీజనకులను, సకలసౌజనాసరంధువు 
లయిన బంధువులను, ధన కనక వసుత  వాహ్న సుందర్ంబు లయిన 
మంద్వర్ంబులను, సుకర్ంబు ల ైన పశు భృతా నికర్ంబులను, 
వంశపర్ంపరాయతతంబు లయిన వితతంబులను వర ాంపలేక, సంసార్ంబు నిర ాంచు 
నుపాయంబుుఁ గానక, తంతువర్్ంబున నిర్్మద్ాిర్శూనాం బయిన 
మంద్వర్ంబుుఁ జేర  చుట ట పడి వ డల డి పాటవంబు చాలక తగులుపడు కీటకంబు 
చందంబున గృహ్సుథ ండు సియంకృతకర్ె బదుధ ండెై శిశ్లిదరాద్వ సుఖ్ంబుల 
బమితుత ండయి నిజకుట ంబపో షణ పార్వశాంబున విర్కితమార్్ంబు ద్ెల్లయనేర్క, 
సికీయపర్కీయభిని భావంబున నంధకార్ంబునం బవిేశించుం; గావునుఁ 
గ్మార్ సమయంబున మనీష్ా గర షుఠ ండెై పర్మ భాగవతధర్ెంబు లనుషరఠ ంప 
వలయు; దుఃఖ్ంబులు వాంఛితంబులు గాక చేకుఱుభంగ  సుఖ్ంబులును 
గాలానుసార్ంబుల ై లబాంబులగుం; గావున వృథాపయిాసంబున 
నాయుర్ియయంబు జేయం జనదు; హ్ర భజనంబున మోక్షంబు సరద్వధంచు; 
విషుణ ండు సర్ిభూతంబులకు నాతేెశిర్ుండు ప్రియుండు; ముముక్షువ ైన ద్ేహికి 
ద్ేహావసానపర్ాంతంబు నారాయణచర్ణార్వింద సేవనంబు కర్తవాంబు. 
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7-214-సీస పదాము 
కంటిర ేమనవార్ు ఘనులు గృహ్సుథ ల ై; 
 విఫలుల ై క ైకొని వ ఱిితనము;  
భద్ాిర్ుథ ల ై యుండి పాయర్ు సంసార్; 
 పదధతి నూర్క పట ట బడిర ;  
కలయోనులం ద్ెలి గరాాదావసథలుఁ; 
 బుర్ుషుండు ద్ేహి యిెై పుట ట చుండుుఁ 
దన ిఱుంగుఁడు కర్ెతంతుిుఁడెై కడపట; 
 ముటటుఁడు భవశతములకు నయిన 

 

7-214.1-ఆటవ లద్వ 
ద్ీన శుభము లేదు ద్వవాకీర తయు లేదు 
జగతిుఁ బుటిట  పుటిట చచిు చచిు 
ప ర్ల నేల మనకుుఁ బుటటని చావని 
తోివ వ దకికొనుట ద్ొడాబుద్వధ .  

 

7-215-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
హాలాపానవిజృంభమాణ మదగరాితీత ద్ేహ్ో లిస 
ద్ాబలాలోకన శృంఖ్లానిచయ సంబద్ాధ తుెుఁడెై లేశమున్ 
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వేలానిససర్ణంబు గానక మహావిద్ాింసుుఁడుం గామినీ 
హేలాకృషట కుర్ంగశ్ాబక మగున్ హమనసరథతిన్ వింటిరే.  

 

7-216-ఆటవ లద్వ 
విషయసకుత ల ైన విబుధ్ాహితులతోడి 
మనికి వలదు ముకితమార్్వాంఛ 
నాద్వద్ేవు విషుణ  నాశయీింపుుఁడు ముకత 
సంగజనులుఁ గూడి శ్ ైశవమున.  

 

7-217-వచనము 
కావున విషయంబులుఁ జికుకపడిన ర్కకసులకు హ్ర భజనంబు శకాంబుగాదు; 
ర్మామయుాను బహ్ుతర్పయిాసగమా మని తలంచితిరేనిుఁ జ ప్ెపద; 
సర్ిభూతాతెకుండెై సర్ిద్వకాకలసరదుధ ండెై బహి్ె కడపలగాుఁగల చరాచర్సూథ ల 
సూక్షెజీవసంఘంబులందును నభోవాయు కుంభినీ సల్లలతేజంబు లనియిెడు 
మహాభూతంబుల యందును భూతవికార్ంబు లయిన ఘటపటాదుల 
యందును గుణసామాం బయిన పధి్ానమందును గుణవాతికర్ంబెైన 
మహ్తతతాత వద్వ యందును ర్జససతతవతమోగుణంబుల యందును భగవంతుం 
డవాయుం డమశిర్ుండు పర్మాతె పర్బహి్ె మనియిెడు వాచకశబాంబులు గల్్ల 
కేవలానుభవానంద సిర్ూపకుండు నవికల్లపతుండు ననిరేాశుాండు నయిన 
పర్మే్శిర్ుండు తిిగుణాతెకంబెైన తన ద్వవామాయచేత నంతర ితెైశిర్ుండెై 
వాాపావాాపకర్ూపంబులం జేసర దృశుాండును దషిటయు, భోగుాండును భోకతయు 
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నయి నిరేాశింపందగ  వికల్లపతుండెై యుండు; తతాకర్ణంబున నాసుర్భావంబు 
విడిచి సర్ిభూతంబు లందును దయాసుహ్ృద్ాావంబులు గర్తవాంబులు; 
దయాసుహ్ృద్ాావంబులు గల్్లన నధ్యక్షజుండు సంతసరంచు; అనంతుం డాదుాండు 
హ్ర  సంతసరంచిన నలభాం బెయాద్వయు లేదు; జనారా్న చర్ణసర్సీర్ుహ్యుగళ్ 
సెర్ణ సుధ్ార్స పానపర్వశుల మ్మైతిమే్ని మనకు దైె్వవశంబున 
నకాంక్ితంబుల ై సరద్వధంచు ధరాెర్థ కామంబులుుఁ గాంక్ితంబెై సరద్వధంచు మోక్షంబు 
నేల? తిివర్్ంబును నాతెవిదాయుం దర్క దండనీతి జీవికాదు లనిియుుఁ 
ద్ెైరగుణా విషయంబుల ైన వేదంబువలనం బతిిపాదాంబులు; 
నిసెతత ైగుణాలక్షణంబునం బర్మపుర్ుషుండెైన హ్ర కి నాతెసమర్పణంబుజేయుట 
మే్లు; పర్మాతెతతతవ జాఞ నోదయంబునం జేసర సిపర్భాింతి జేయక 
పుర్ుషుండు యోగావధూతతతవంబున నాతెవికలపభేదంబునం గలలోుఁ గని 
విశ్ేషంబులభంగ ం దథాం బనక మిథా యని తలంచు" నని మఱియు పహిిాదుం 
డిటినియిె. 

 

7-218-మతేతభ వికీీడతిము 
నర్ుుఁడుం ద్ానును మ్మైతిితో మ్మలుఁగుచున్ నారాయణుం డింతయున్ 
వర్ుసన్ నార్దసంయమీశిర్ునకున్ వాాఖ్ాానముం జేసె మున్;  
హ్ర భకాత ంఘి్పొరాగ శుదధతను లేకాంతుల్ మహాకించనుల్ 
పర్తతతవజుఞ లు గాని నేర్ర్ు మద్వన్ భావింప నీ జాఞ నమున్.  

 

7-219-వచనము 
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తొలి్ల నేను ద్వవాదృషరట  గల నార్దమహామునివలన సవిశ్ేషంబయిన యిా 
జాఞ నంబును బర్మభాగవతధర్ెబును వింట"ి ననిన వ ఱుఁగు పడి ద్ెైతాబాలకు 
లదానుజరాజకుమార్ున కిటినిర . 

 

7-220-ఉతపలమాల 

మంటిమి కూడి, భార్్వకుమార్కులగదా ననేకశ్ాసత రముల్ 
వింటిమి. లేుఁడు సదు్ ర్ుుఁడు వేఱొ కుఁ డెనిుఁడు, రాజశ్ాల ము 
కకంటికి న ైన రాదు చ్ర్ుఁగా, వ ల్లకిం జన రాదు, నీకు ని 
షకంటకవృతిత  న విుఁడు పగిలుాుఁడు చెప్ెప? గుణాఢా! చెపుపమా.  

 

7-221-కంద పదాము 
సేవింతుము నిన ిపుపడు 
భావింతుము రాజ వనుచు బహ్ుమానములం 
గావింతుము తెల్లయము నీ 
కీ వింతమతిపకిాశ మే్ కియీుఁ గల్లగ న్.  

 

7-222-వచనము 
అని యిట ి  ద్ెైతానందనులు దనిడిగ నుఁ బర్మభాగవతకులాలంకార్ుండెైన 
పహిిాదుండు నగ  తనకుుఁ బూర్ింబునందు వినంబడిన నార్దు మాటలు దలంచి 
యిటినియిె. 
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7-8-పిహిాదుని జనెంబు 

7-223-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అక్మణోగతీపంబు మందర్ముప్ెై నర థంచి మా తండి ిశు 
దధక్ాంతిం జని యుండుఁ జీమగమిచేతన్ భోగ  చందంబునన్ 
భక్ంిపం బడెుఁ బూర్ిపాపములచేుఁ బాపాతెకుం డంచు మున్ 
ర్క్షససంఘముమీుఁద నిరా్ర్ులు సంర్ంభించి యుద్ాధ ర్ుథ ల ై.  

 

7-224-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పసిాథ నోచిత భేర భాంకృతులతోుఁ బాకార యుం ద్ార్ు శ్ౌ 
ర్ాసెైథ ర్ాంబుల నేగుద్ెంచినుఁ దద్ీయాటోపవిభాింతుల ై 
సిసేథమల్ ద్వగనాడి పుతధినయోష్ామితసింపతకళా 
పసిాథ నంబులు డించి పాఱి ర్సుర్ుల్ పాిణావనోదుాకుత ల ై.  

 

7-225-మతతకోకిలము 
పలిిదంబున వేలుప లుదధతిుఁ బాఱి రాజనివాసముం 
గ్లి బెటిట  సమసతవితతముుఁ గూీర్తం గ్ని పో వుఁగా 
నిలుి  చ్చిు విశంకుుఁడెై యమరేశిర్ుం డదల్లంచి మా 
తలి్లుఁ ద్ాుఁ జ ఱుఁబటెట  సరగు్ నుఁ దపతయిెై విలప్రంపుఁగాన్.  
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7-226-వచనము 
ఇట ి  సురేందుిండు మా తలి్లం జ ఱగ్ని పో వుచుండ నముెగుద కుర్ర  యను 
పులుుఁగుకియీ మొఱల్లడినుఁ ద్ెర్ువున ద్ెైవయోగంబున నార్దుండు ప డుఁగని 
యిటినియిె. 

 

7-227-ఉతపలమాల 

సిర్ుావనాధ్వనాథ! సుర్సతతమ! వేలుపలలోన మికకల్లన్ 
నిర్ార్పుణామూర తవి సునీతివి మానినిుఁ బటట నేల యిా 
గర ా ణి నాతుర్న్ విడువు కలెషమానసురాలు గాదు నీ 
దుర్ార్రోషమున్ నిలుపు దురా్యుుఁ డెైన నిల్లంపవ ైర  ప్ెై.  

 

7-228-వచనము 
అనిన వేలుపుఁ దపసరకి వేయిగనుిలు గల గఱువ యిటినియిె. 

 

7-229-ఉతపలమాల 

అంతనిధ్ాన మ్మైన ద్వతిజాధ్వపువీర్ాము ద్ీని కుక్ి న 
తాంతసమృద్వధ  నొంద్ెడి మహాతెక! కావునుఁ దత్రసూతి ప 
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ర్ాంతము బదధ ుఁ జేసర జనితార్ాకు వజమిుధ్ార్ుఁ దుించి ని 
శిుంతుుఁడన ై తుద్వన్ విడుతు సరదధము ద్ానవరాజవలిభన్.  

 

7-230-వచనము 
అని పల్లకిన వేలుపలఱేనికిం దపసర యిటినియిె. 

 

7-231-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నిరీా తుండు పశిసతభాగవతుుఁడున్ నిర ైిర  జనాెంతరా 
విర్ూాతాచుాతపాదభకిత మహిమావిషుట ండు ద్ెైతాాంగనా 
గర్ాసుథ ం డగు బాలకుండు బహ్ుసంగాీమాదుాపాయంబులన్ 
దురాావంబునుఁ బొ ంద్వ చావుఁడు భవద్యా రా్ండవిభాింతుుఁ డెై.  

 

7-232-వచనము 
అని దే్వముని నిరేాశించిన నతని వచనంబు మనిించి తానును హ్ర భకుత ండు 
గావున ద్ేవేందుిండు భకిత బాంధవంబున మా యవిను విడిచి వలగ్ని 
సుర్లోకంబునకుం జనియిె; మునీందుిండును మజానని యందుుఁ 
బుతిికాభావంబు జేసర యూఱడించి; నిజాశమీంబునకుం గ్నిపోయి "నీవు 
పతివతివు, నీ యుదర్ంబునుఁ బర్మభాగవతుండయిన పాిణి యునివాుఁడు 
తపో మహ్తతవంబునం గృతార్ుథ ండెై నీ పె్నిమిటి రాుఁగలం; డంద్ాక నీ వికకడ 
నుండు" మనిన సమెతించి. 
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7-233-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
యోష్ార్తిము నాథద్ెైవత విశ్ాలోద్య ాగ మా తలి్ల ని 
ర ైిషమాంబున నాథురాక మద్వలో వాంఛించి నిరోా ష యిెై 
యిాషద్ీాతియు లేక గర్ాపర ర్క్ేచేన్ విచార ంచి శు 
శీూషల్ చేయుచు నుండె నార్దునకున్ సువాకతశ్రలంబునన్.  

 

7-234-వచనము 
ఇట ి  దనకుుఁ బర చర్ా జేయుచుని ద్ెైతారాజకుట ంబినికి నాశితీర్క్ావిశ్ార్దుం 
డెైన నార్దుండు నిజసామర్థయంబున నభయం బిచిు గర్ాసుథ ండ న ైన ననుి 
నుద్ేాశించి ధర్ెతతతవంబును నిర్ెలజాఞ నంబును నుపద్ేశించిన, నముెద్వధయ 
దదధయుం బెదాకాలంబునాుఁటి వినికి గావున నాడుద్వ యగుటం జేసర పర పాటి 
దప్రప సూటి లేక మఱచె; నార్దుుఁడు నా యెిడుఁ గృప గల నిమితతంబున. 

 

7-235-కంద పదాము 
వ లి్లగ్ని నాుఁటనుండియు 
నులిసరతం బెైన ద్ెైవయోగంబున శ్ల 
భిల ి డు మునిమత మంతయు 
నులింబున మఱపు పుటట ద్ొకనాుఁ డెైనన్.  
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7-236-ఆటవ లద్వ 
వినుుఁడు నాదు పలుకు విశిసరంచితిరేని 
సతుల కయిన బాల జనుల కయినుఁ 
ద్ెల్లయ వచుు మే్లు ద్ేహాదాహ్ంకార్ 
దళ్ననిపుణ మ్మైన తపసరమతము.  

 

7-237-వచనము 
అని నార్ద్యకత పకిార్ంబున బాలకులకుుఁ బహిిాదుం డిటినియిె; ఈశిర్మూర త యైెిన 
కాలంబునం జేసర వృక్షంబు గలుగుచుండ ఫలంబునకు 
జనెసంసాథ నవర్ధనాపచయక్మణతి పర పాకనాశంబులు పాిపతంబు లయిన 
తెఱంగున ద్ేహ్ంబులకుం గాని షడాావవికార్ంబు లాతెకు లేవు; ఆతె 
నితుాండు క్షయర్హితుండు శుదుధ ండు క్ేతజిుఞ ండు గగనాదులకు నాశయీుండుుఁ 
గ యీాశూనుాండు సిపకిాశుండు సృషరటహేతువు వాాపకుండు నిససంగుండుుఁ 
బర పూర్ుణ ండు నొకకండు నని వివేకసమర్థంబు లగు నాతెలక్షణంబులు పండెంిడు 
న ఱుంగుచు, ద్ేహాదులందు మోహ్జనకంబు లగు నహ్ంకార్మమ కార్ంబులు 
విడిచి పసరండిగనులు గల న లవున విభాిజమానకనక లేశంబుల ైన 
పాష్ాణాదులందుుఁ బుటంబుప్ెటిట  వహిియోగంబున గర్ంగ నూద్వ 
హేమకార్కుండు పాటవంబున హాటకంబుుఁ బడయు భంగ  నాతెకృత 
కార్ాకార్ణంబుల న ఱింగ డి నేర్పర  ద్ేహ్ంబునం ద్ాతెసరద్వధకొఱకు నయిన 
యుపాయంబునం జేసర బిహ్ెభావంబుుఁ బడయు; మూలపకిృతియు 
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మహ్దహ్ంకార్ంబులును బంచతనాెతంిబులు నివి యిెనిమిద్వయుం బకిృతు 
లనియును, ర్జససతతవతమంబులు మూుఁడును బకిృతిగుణంబు లనియుుఁ, 
గరేెంద్వయింబులయిన వాకాపణిపాదపాయూపసథంబులును జాఞ నేంద్వయింబుల ైన 
శవీణ నయనర్సనాతిగాాు ిణంబులును మనంబును మహమసల్లలతేజఞ 
వాయుగగనంబులును నివి పద్ాఱును వికార్ంబు లనియును, గప్రలాద్వ 
పూరాిచార్ుాలచేతుఁ జ పపబడియిె; సాక్ితింబున నీ యిర్ువద్ే డింటిని 
నాతెగూడి యుండు; ప్ెకికంటి కూట వ ద్ేహ్; మద్వయు 
జంగమసాథ వర్ర్ూపంబుల ర ండువిధంబు లయిెా; మూలపకిృతి మొదలయిన 
వర్్ంబునకు వేఱెై మణిగణంబులుఁ జొచిు యుని సూతంిబు చందంబున నాతె 
యనిింటి యందునుంజొచిు ద్ీప్రంచు; ఆతెకు జనెసరథతిలయంబులు గల 
వంచు మిథాాతతపర్ులు గాక వివేకశుదధమ్మైన మనంబునం జేసర ద్ేహ్ంబునం 
ద్ాతె వ దకవలయు; ఆతెకు నవసథలు గలయట ి ండుుఁ గాని యవసథలు లేవు 
జాగర్ణ సిపిసుషుపుత లను వృతుత  ల వినిచేత న ఱుంగంబడు నతం డాతె 
యండుి; కుసుమ ధర్ెంబు లయిన గంధంబుల చేత గంధ్ాశయీు డయిన 
వాయువు న ఱింగ డు భంగ ం ద్వగిుణాతెకంబులయి కర్ె జనాంబు లయిన బుద్వధ  
భేదంబుల నాతె న ఱుంగం దగు" నని చెప్రప. 

 

7-238-సీస పదాము 
సంసార్ మిద్వ బుద్వధసాధాము గుణకర్ె;  
 గణబదధ మజాఞ నకార్ణంబుుఁ 
గలవంటి ద్వంతియకాని నికకముగాదు;  
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 సరాిర్థములు మనససంభవములు  
సిపి జాగర్ములు సమములు గుణశూనుాుఁ;  
 డగు పర్మునిక,ి గుణాశయీమున 
భవవినాశంబులు వాటిలి్ల నట ి ండుుఁ;  
 బటిట  చూచిన లేవు బాలులార్!  

 

7-238.1-తటేగతీి 

కడుఁగ  తిిగుణాతెకము ల ైన కర్ెములకు 
జనకమ్మై వచుునజాఞ నసముదయమును 
ఘనతర్జాఞ నవహిిచేుఁ గాల్లు పుచిు 
కర్ెవిర్హితు ల ై హ్ర ుఁ గనుట మే్లు.  

 

7-239-వచనము 
అద్వ గావున, గుర్ుశుశీూషయు సర్ిలాభసమర్పణంబును సాధుజన 
సంగమంబును నీశిర్పతిిమా సమారాధనంబును హ్ర కథా తతపర్తింబును 
వాసుద్ేవుని యందల్ల పిే్మయు నారాయణ గుణకర్ెకథానామకీర్తనంబును 
వ ైకుంఠచర్ణకమలధ్ాానంబును విశింభర్మూర త విలోకనపూజనంబును 
మొదలయిన విజాఞ నవ ైరాగా లాభసాధనంబు ల ైన భాగవతధర్ెంబులప్ెై ర్తి గల్లగ  
సర్ిభూతంబుల యందు నీశిర్ుండు భగవంతుం డాతె గలండని సమాెనంబు 
జేయుచుుఁ గామకోీధలోభమోహ్మదమతసర్ంబులం గ ల్లచి యింద్వయివర్్ంబును 
బంధ్వంచి భకిత చేయుచుండ నీశిర్ుం డయిన విషుణ ద్ేవుని యందల్ల ర్తి సరద్వధంచు. 
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7-240-సీస పదాము 
దనుజార  ల్మలావతార్ంబు లందల్ల;  
 శ్ౌర్ాకర్ెంబులు సదు్ ణములు 
విని భకుత ుఁ డగువాుఁడు వేడకతోుఁ బులకించి;  
 కనుిల హ్రాి శీుకణము లగలుక 
గద్దసిర్ముతోుఁ గమలాక్ష! వ ైకుంఠ! ; 
 వర్ద! నారాయణ! వాసుద్ేవ!  
యనుచు నొతితల్లపాడు నాడు నాకోీశించు;  
 నగుుఁ జింతనము జేయు నతి యొనర్ుు 

 

7-240.1-తటేగతీి 

మర్ులు కొని యుండుుఁ దనలోన మాటలాడు 
వేలుప సో ుఁకిన పుర్ుషుని వృతిత  ద్వర్ుగు 
బంధములుఁ బాసర యజాఞ నపటల్లుఁ గాల్లు 
విషుణ ుఁ బాిప్రంచుుఁ దుద్వ భకిత వివశుుఁ డగుచు.  

 

7-241-వచనము 
కావున, రాగాద్వయుకతమనసుకం డయిన శరీర కి సంసార్చకనీివర్తకం బయిన 
హ్ర చింతనంబు బహి్ెమందల్ల నిరాిణసుఖ్ం బెటిటదటిటదని బుధులు 
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ద్ెల్లయుదుర్ు; హ్ర భజనంబు దుర్్మంబుగాదు; హ్ర  సకల పాిణిహ్ృదయంబుల 
యందు నంతరాామియిెై యాకాశంబు భంగ  నుండు; విషయారా్నంబుల 
నయిెాడిద్వ లేదు; నిమిషభంగుర్ పాిణు లయిన మర్ుత యలకు 
మమతాసపదంబులును జంచలంబులును న ైన పుత ిమిత ికళ్త ిపశు భృతా 
బల బంధు రాజా కోశ మణి మంద్వర్ మంతిి మాంతంగ మహమ పమిుఖ్ 
విభవంబులు నిర్ర్థకంబులు; యాగ పమిుఖ్పుణాలబాంబుల ైన సిరా్ ద్వలోక 
భోగంబులు పుణాానుభవక్మణంబులు గాని నితాంబులు గావు; నర్ుండు 
విద్ాింసుండ నని యభిమానించి కర్ెంబు లాచర ంచి యమోఘంబు లయిన 
విపరీత ఫలంబుల నొందు; కర్ెంబులు గోర్క చేయవలయు; కోర  చేసరన 
దుఃఖ్ంబులు పాిప్రంచు; పుర్ుషుండు ద్ేహ్ంబుకొఱకు భోగంబుల నప్ేక్ించు; 
ద్ేహ్ంబు నితాంబు కాదు తోడ రాదు; మృతం బెైన ద్ేహ్ంబును శునకాదులు 
భక్ించు; ద్ేహి కర్ెంబు లాచర ంచి కర్ెబదుధ ండయి కీమెఱం 
గరాెనుకూలంబయిన దే్హ్ంబుుఁ ద్ాలుు; అజాఞ నంబునం జేసర పుర్ుషుండు 
కర్ెద్ేహ్ంబుల విసతర ంచు; అజాఞ న తంతింబులు ధరాెర్థ కామంబులు; జాఞ న 
లభాంబు మోక్షంబు; మోక్షపది్ాత యగు హ్ర  సకల భూతంబులకు 
నాతేెశిర్ుండు ప్రియుండు; తన చేత నయిన మహాభూతంబులతోడ 
జీవసంజిఞతుండెై యుండు; నిష్ాకముల ై హ్ృదయగతుం డయిన హ్ర ని నిజభకితని 
భజింపవలయు. 

 

7-242-కంద పదాము 
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ద్ానవ ద్ెైతా భుజంగమ 
మానవ గంధర్ి సుర్ సమాజములో ల 
క్మెనాథుచర్ణకమల 
ధ్ాానంబున న విుఁడయిన ధనాత నొందున్.  

 

7-243-కంద పదాము 
చికకుఁడు వతిములుఁ గతీువులుఁ 
జికకుఁడు ద్ానముల శ్ౌచశ్రలతపములం 
జికకుఁడు యుకితని భకితని 
జికకిన కియీ నచుాతుండు సరదధము సుండమ!  

 

7-244-కంద పదాము 
చాలదు భూద్ేవతిము 
చాలదు ద్ేవతి మధ్వక శ్ాంతతింబుం 
జాలదు హ్ర  మ్మప్రపంప వి 
శ్ాలోదాములార్! భకిత చాల్లన భంగ న్.  

 

7-245-ఆటవ లద్వ 
దనుజ భుజగ యక్ష ద్ెతైా మృగాభీర్ 
సుందరీ విహ్ంగ శూద ిశబర్ు 
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ల ైనుఁ బాపజీవు ల ైన ముకితకిుఁ బో దు 
ర్ఖిలజగము విషుణ ుఁ డనుచుుఁ దలుఁచి.  

 

7-246-కంద పదాము 
గుర్ువులు దమకును లోుఁబడు 
తెర్ువులు చెప్ెపదర్ు విషుణ  ద్వవాపదవికిం 
ద్ెర్ువులు చెపపర్ు; చీుఁకటిుఁ 
బర్ువులు పె్టటం గనేల బాలకులారా!  

 

7-247-కంద పదాము 
తెం డెలి పుసతకంబులు 
నిం డాచార్ుానకు మర్ల నేకతమునకున్ 
ర్ండు విశ్ేషము చెప్ెపదుఁ 
బొ ం డొలినివార్ు కర్ెపుంజము పాల ై.  

 

7-248-కంద పదాము 
ఆడుదము మనము హ్ర ర్తిుఁ 
బాడుద మే్ ప ి దుా  విషుణ భదయిశంబుల్ 
వీడుదము దనుజసంగతిుఁ 
గూడుదము ముకుందభకితకోటిన్ సూటిన్.  
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7-249-కంద పదాము 
వితతము సంసృతిపటలము  
వతితము కామాద్వవ ైర వర్్ంబుల నేుఁ 
డితతము చితతము హ్ర కిని 
జొతతము నిరాిణపదము శుభ మగు మనకున్.  

 

7-250-వచనము 
అని యిట ి  పహిిాదుండు ర్హ్సాంబున నయిెైావేళ్ల రాక్షస కుమార్ులకు 
నపవర్్మార్్ం బెఱింగ ంచిన; వార్ును గుర్ుశిక్ితంబుల ైన చదువులు చాల్లంచి 
నారాయణభకిత చితతంబులం గీల్లంచి యుండుటం జూచి వార్ల యిేకాంతభావంబు 
ద్ెల్లసర వ ఱచి వచిు శుకనీందనుండు శకవీ ైర  కిటినియిె. 

 

7-251-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ర్క్ోబాలుర్ న లి నీ కొడుకు చేర్ం జీర  లోలోన నా 
శిక్ామార్్ము ల లి గలి లని యాక్ేప్రంచి తా నందఱన్ 
మోక్ాయతుత లుఁ జేసరనాుఁడు మనకున్ మోసంబు వాటిల ి ; నీ 
దక్షతింబునుఁ జకకుఁజేయవలయున్ ద్ెైతేయవంశ్ాగణీ!ీ  
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7-252-కంద పదాము 
ఉలిసరత విషుణ కథనము 
ల లిపుపడు మాుఁకు జ పపుఁ డమ గుర్ుుఁ డని న 
నుిలింఘి్ంచి కుమార్కు 
లగలిర్ు చదువంగ ద్ానవోతతమ! వింట.ే  

 

7-253-కంద పదాము 
ఉడుగుఁడు మధుర పుకథనము 
విడివడి జడుపగ ద్వుఁ ద్వర్ుగు వికసనమున నే 
నొడివిన నొడువులు నొడువుఁడు 
దుడుకనిుఁ జద్వవింప మాకు దురి్భ మధ్వపా!  

 

7-254-కంద పదాము 
చ్కకపు ర్కకసరకులమున 
వ కుకర్ు జనిెంచినాుఁడు విషుణ నియందున్ 
నికకపు మకుకవ విడువం 
డెకకడి సుతుుఁ గంటి రాక్షసేశిర్! వ ఱిిన్.  
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7-255-వచనము 
అని యిట ి  గుర్ుసుతుండు చెప్రపనుఁ గ్డుకువలని విరోధవావహార్ంబులు 
గర్ణర్ంధంిబుల ఖ్డ్పహిార్ంబులయి సో ుఁకిన; బిట ట  మిటిటపడి పాద్ాహ్తంబెైన 
భుజంగంబు భంగ ుఁ బవనప్ేిర తంబెైన దవానలంబు చందంబున 
దండతాడితంబయిన కంఠీర్వంబుక ైవడి భీషణ రోషర్సావేశ 
జాజాిలామానచితుత ండును బుతసింహారోద్య ాగాయతుత ండును 
గంపమానగాతుిండును నర్ుణీకృతనేతుిండునున ై కొడుకును ర్ప్రపంచి 
సమాెనకృతాంబులు దప్రపంచి నిరా్యుండెై యశనిసంకాశ భాషణంబుల 
నదలుుచు. 

 

7-256-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
సూనున్ శ్ాంతగుణపధి్ాను నతి సంశుద్ాధ ంచితజాఞ ను న 
జాఞ నార్ణాకృశ్ాను నంజల్లపుటీ సంభాిజమానున్ సద్ా 
శ్రనీారాయణపాదపదెయుగళీ చింతామృతాసాిద నా 
ధ్ీనున్ ధ్వకకర్ణంబుజేసర పల్లక న్ ద్ేవాహితుం డుగతీన్.  

 

7-257-సీస పదాము 
అసెద్ీయం బగు నాద్ేశమునుఁ గాని;  
 మికికల్ల ర్వి మింట మ్మఱయ వ ఱచు;  
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ననిి కాలములందు ననుకూలుుఁడెై కాని;  
 విద్ేిషర యిెై గాల్ల వీవ వ ఱచు;  
మత్రతాపానలమంద్ీకృతార ు యిెై;  
 విచులవిడి నగ ి వ లుుఁగ వ ఱచు;  
నతిశ్ాత యిెైన నా యాజఞ నులింఘి్ంచి;  
 శమనుండు పాిణులుఁ జంప వ ఱచు;  

 

7-257.1-తటేగతీి 

నిందుిుఁ డౌదల నా మొోల న తత  వ ఱచు;  
నమర్ కినిర్ గంధర్ి యక్ష విహ్గ 
నాగ విద్ాాధరావళి నాకు వ ఱచు;  
నేల వ ఱువవు పలువ! నీ కేద్వ ద్వకుక.  

 

7-258-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పజిాఞ వంతులు లోకపాలకులు శుంభద్ేధ వషు లయుాన్ మద్ీ 
యాజాఞ భంగము చేయ నోడుదుర్ు రోష్ాపాంగదృషరటన్ వివే 
కజాఞ నచుాత మ్మై జగతిత రతయముం గంప్రంచు నీ విటిటచ  ో
నాజఞఞ లింఘన మ్మట ి  చేసరతివి సాహ్ంకార్తన్ దుర్ెతీ!  

 

7-259-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
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కంఠక్ోభము గాుఁగ నొతితల్ల మహాగాఢంబుగా డింభ! వ ై 
కుంఠుం జ ప్ెపదు దురా్యుం డనుచు వ ైకుంఠుండు వీర్వితో 
తకంఠాబంధుర్ుుఁ డేని నే నమర్ులన్ ఖ్ండింప దండింపుఁగా 
గుంఠభీూతుుఁడు గాక రావలద్ె మద్యా రాహ్వక్ోణికిన్.  

 

7-260-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆచారోాకతముగాక బాలుర్కు మోక్ాసకితుఁ బుటిటంచి నీ 
వాచాలతిముుఁ జూప్ర విషుణ  నహితున్ వర ణంచి మద్ెైధతావం 
శ్ాచార్ంబులు నీఱు చేసరతివి మూఢాతుెం గులద్యిహినిన్ 
నీచుం జంపుట మే్లు చంప్ర కులమున్ నిరోా షముం జేసెదన్.  

 

7-261-కంద పదాము 
ద్వకుకలు గ ల్లచితి ననిియు 
ద్వక కవిుఁడు? రోర ! నీకు ద్ేవేంద్ాిదుల్ 
ద్వకుకల రాజులు వేఱొ క 
ద్వక కఱుుఁగక కొలుతు ర తుఁడె ద్వకకని ననుిన్.  

 

7-262-కంద పదాము 
బలవంతుుఁడ నే జగముల 
బలములతోుఁ జనక వీర్భావమున మహా 
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బలుల జయించితి న విని 
బలమున నాడెదవు నాకుుఁ బతిివీర్ుుఁడ వ ై.  

 

7-263-వచనము 
అనినుఁ దండికిి మ్మలిన వినయంబునుఁ గ్డు కిటినియిె. 

 

7-264-కంద పదాము 
బలయుతులకు దుర్ాలులకు 
బల మ్మవిుఁడు? నీకు నాకు బహిాెదులకున్ 
బల మ్మవిుఁడు పాిణులకును 
బల మ్మవిం డటిట  విభుుఁడు బల మసురేంద్ాి!  

 

7-265-కంద పదాము 
ద్వకుకలు కాలముతో నే 
ద్వకుకన లే కుండుుఁ గలుగుుఁ ద్వకుకల మొదల ై 
ద్వకుకగల లేని వార కి 
ద్వకకయిెాడు వాుఁడు నాకు ద్వకుక మహాతాె!  

 

7-266-సీస పదాము 
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కాలర్ూపంబులుఁ గమీవిశ్ేషంబుల;  
 నలఘుగుణాశయీుం డయిన విభుుఁడు 
సతతవబలేంద్వయి సహ్జపభిావాతుెుఁ;  
 డెై వినోదంబున నఖిలజగముుఁ 
గల్లపంచు ర్క్ించు ఖ్ండించు నవాయుం;  
 డనిి ర్ూపము లందు నతుఁడు గలుఁడు 
చితతంబు సమముగాుఁ జేయుము మార్్ంబుుఁ;  
 దప్రప వర తంచు చితతంబుకంటె 

 

7-266.1-తటేగతీి 

వ ైర్ు ల విర్ు చితతంబు వ ైర  గాుఁక?  
చితతమును నీకు వశముగాుఁ జేయ వయా!  
మదయుతాసుర్భావంబు మానవయా!  
యయా! నీ మొోల మే్లాడ ర్యా! జనులు.  

 

7-267-ఉతపలమాల 

లోకము లనిియున్ గడియలోన జయించినవాుఁడ వింద్వయిా 
నీకముుఁ జితతమున్ గ లువ నేర్వు నినుి నిబదుధ ుఁ జేయు నీ 
భీకర్ శతుి లార్ుిర్ుఁ బభిినుిలుఁ జేయుము పాిణికోటిలో 
నీకు విరోధ్వ లేుఁ డొకుఁడు నేర్ుపనుఁ జూడుము ద్ానవేశిరా!  
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7-268-కంద పదాము 
పాల్లంపుము శ్ేముషర ను 
నూెల్లంపుము కర్ెబంధముల సమదృషరటం 
జాల్లంపుము సంసార్ముుఁ 
గీల్లంపుము హ్ృదయ మందుుఁ గేశవభకితన్.  

 

7-269-వచనము 
అనినుఁ బర్మభాగవతశ్ేఖ్ర్ునకు ద్యష్ాచర్శ్ేఖ్ర్ుం డిటినియిె. 

 

7-270-కంద పదాము 
చంప్రనుఁ జచెుద ననుచును 
గంప్రంపక యోర ! పలువ! కఠ నోకుత ల నన్ 
గుంప్రంచెదు చావునకుం 
ద్ెంపర  యిెై వదర్ువాని తెఱుఁగునుఁ గుమతీ!  

 

7-271-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నాతోడం బతిిభాషలాడెదు జగనాిథుండ నా కంటె నీ 
భూతశ్ేణీికి రాజు లేుఁ డొకుఁడు; సంపూర్ణపభిావుండు మ 
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ద్ా్ాతం జంప్రన మునుి నే వ దకితిం బలాెఱు నారాయణుం 
డే తద్విశిములోన లేుఁడు; మఱి వాుఁ డెందుండురా? దుర్ెతీ!  

 

7-272-కంద పదాము 
ఎకకడుఁ గలుఁ డే కియీ నే 
చకకటి వర తంచు న టిట జాడను వచుుం 
జకకడుఁతు నినుి విషుణ నిుఁ 
బెకుకలు పిే్ల దవు వాని భృతుాని పగ ద్వన్.  

 

7-273-వచనము 
అనిన హ్ర కింకర్ుండు శంకింపక హ్రి్పులకాకుంర్ సంకల్లత విగహీ్ుండెై 
యాగహీ్ంబు లేక హ్ృదయంబున హ్ర ం దలంచి నమసకర ంచి బాలవర్తనంబున 
నర్తనంబు జేయుచు నిటినియిె. 

 

7-274-మతేతభ వికీీడతిము 
కలుఁ డంభోధ్వుఁ, గలండు గాల్లుఁ, గలుఁ డాకాశంబునం, గుంభినిం 
గలుఁ, డగ ిన్ ద్వశలం బగళ్ు నిశలన్ ఖ్ద్యాత చంద్ాితెలం 
గలుఁ, డయంకార్మునం ద్వమిూర్ుత లుఁ ద్వలి్లంగవాకుత లం దంతటం 
గలుఁ, డమశుండు గలండు, తండి!ి వ దకంగా నేల యిా యా యెిడన్.  
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7-275-కంద పదాము 
ఇందు గలుఁ డందు లేుఁ డని 
సంద్ేహ్ము వలదు చకి ీసరోిపగతుం 
డెం ద్ెందు వ దక ిచూచిన 
నందంద్ే కలుఁడు ద్ానవాగణీి! వింట.ే  

 

7-276-వచనము 
అని యివిిధంబున. 

 

7-277-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  సరాికృతులం గలం డనుచుుఁ బహిిాదుండు భాషరంప స 
తిర్ుుఁడెై యిెందును లేుఁడు లేుఁ డని సుతున్ ద్ెైతుాండు తర ాంప శ్రీ 
నర్సరంహాకృతి నుండె నచుాతుుఁడు నానా జంగమసాథ వరో 
తకర్ గర్ాంబుల ననిి ద్ేశముల నుదాండపభిావంబునన్.  

 

7-278-వచనము 
అయావసర్ంబున నద్ాా నవేందుిండు. 
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7-279-కంద పదాము 
డింభక సర్ిసథలముల 
నంభోర్ుహ్నేతుిుఁ డుండు ననుచు మిగుల సం 
ర్ంభంబునుఁ బల్లక ద వీ 
సతంభంబునుఁ జూపుఁ గలవ  చకినీ్ గ కినీ్.  

 

7-280-కంద పదాము 
సతంభమునుఁ జూపవేనిం 
గుంభిని నీ శిర్ముుఁ దుించి కూలపుఁగ ర్క్ా 
ర్ంభమున వచిు హ్ర  వి 
సంిభంబున నడాపడుఁగ శకుత ండగునే.  

 

7-281-వచనము 
అనిన భకతవతసలుని భట ం డిటినియిె. 

 

7-282-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అంభోజాసనుుఁ డాద్వగాుఁగ దృణపర్ాంతంబు విశ్ాితుెుఁడెై 
సంభావంబున నుండు పోి డ విపులసతంభంబునం దుండడే?  
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సతంభాంతర్్తుుఁ డయుా నుండుటకు నే సంద్ేహ్మున్ లేదు ని 
రా్ంభతింబున నేుఁడు గానుఁబడు బతిాక్షసిర్ూపంబునన్.  

 

7-283-వచనము 
అనిన విని కరాళించి గదాీన లేచి గద్వాయ డిగ్నుఱికి యొఱుఁబెటిటన ఖ్డ్ంబు ప్ెఱికి 
కేల నమర ు జళిప్రంచుచు మహాభాగవతశిఖ్ామణి యైెిన పహిిాదుని 
ధ్వకకర ంచుచు. 

 

7-284-మతేతభ వికీీడతిము 
వినరా డింభక! మూఢచితత ! గర మన్ విషుణ ండు విశ్ాితెకుం 
డని భాషరంచెద; వ ైన నిందుుఁ గలుఁడే యంచున్ మద్యద్ేకిియిెై 
దనుజేందుిం డర్చేత వేసిెను మహ్ో దగపీభిాశుంభమున్ 
జనదృగీాషణదంభమున్ హ్ర జనుససంర్ంభమున్ సతంభమున్.  

7-9-నృసరంహ్ర్ూపావిరాావము 

7-285-వచనము 
ఇట ి  ద్ానవేందుిండు పర గృహ్ామాణ వ ైర్ుండును, వ ైరానుబంధ జాజాిలామాన 
రోష్ానలుండును, రోష్ానలజంఘనామాన విజాఞ న వినయుండును, 
వినయగాంభీర్ాధ్ెైర్ా జేగీయమాన హ్ృదయుండును హ్ృదయ చాంచలామాన 
తామసుండును, తామస గుణచంకమీామాణ సైెథర్ుాండును న ై విసంిభంబున 
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హ్ుంకర ంచి బాలుని ధ్వకకర ంచి హ్ర  నిందుుఁ జూపు మని 
కనతకనకమణిమయకంకణకేంీకార్ శబాపూర్ికంబుగా ద్వగాంతిదంత భేదన పాటవ 
పశిసతం బగు హ్సతంబున సభామండప సతంభంబు వేసిరన వేటి తోడన దశద్వశలను 
మిడుంగుఱులు చెదర్ం జిటిల్ల ప్ెటిల్లపడి బంభజామానం బగు 
నమెహాసతంభంబువలనుఁ బిళ్యవేళాసంభూత సపతసకంధబంధుర్ సమీర్ణ 
సంఘటితఘోర్ర్జఞఘుషామాణ మహావలాహ్కవర్్నిర్్త నిబిడ 
నిషుఠ ర్దుససహ్నిరాాతసంఘనిరోాషనికాశంబు లయిన ఛటచేట సుటసుటధిని 
పమిుఖ్ భయంకరారావపుంజంబులు జంజనా మానంబుల ై యిెగసర 
యాకాశకుహ్రాంతరాళ్ంబు నిర్వకాశంబు జేసర నిండినం బట ట చాలక 
ద్యధూయమానహ్ృదయంబులయి పర్వశంబుల ైన ప్రతామహ్ మహేంద ివర్ుణ 
వాయు శిఖిముఖ్ర్ చరాచర్ జంతుజాలంబులతోడ బహిాెండకటాహ్ంబు పగ ల్ల 
పర సో ుటితంబుగాుఁ బపిులిపదెయుగళ్ సంకాశభాసిర్ చక ీచాప హ్ల కుల్లశ 
జలచర్ రేఖ్ాంకిత చార్ు చర్ణతలుండును, చర్ణచంకీమణ ఘనవినమిత 
విశింభరాభార్ ధ్ౌరేయద్వకుకంభికుంభీనస కుంభినీధర్ కూర్ెకులశ్ేఖ్ర్ుండును, 
దుగధజలధ్వజాత శుండాల శుండా దండమండిత పకిాండ పచిండ మహ్ో ర్ుసతంభ 
యుగళ్ళండును, ఘణఘణాయమాన మణికింకిణీగణముఖ్ర త 
మే్ఖ్లావలయవలయిత ప్ీతాంబర్శ్లభితకటిపది్ేశుండును, 
నిరా్ర్నిమిగావర్తవర్ుత ల కమలాకర్గంభీర్ నాభివివర్ుండును, 
ముషరటపర మే్యవినుత తనుతర్సరిగా మధుాండును, కులాచల సానుభాగ సదృశ 
కర్కశవిశ్ాల వక్షుండును, దురా్నదనుజభట ధ్ెైర్ాలతికాలవితాియమాణ ర్క్ోరాజ 
వక్ోభాగ విశంకటక్ేత ివిలేఖ్నచంగలాంగలాయమాన పితాపజిల 
జాిలాయమాన శర్ణాగతనయనచకోర్చందరిేఖ్ాయమాణ వజాియుధ పతిిమాన 
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భాసమాన నిశ్ాతనఖ్ర్తర్ ముఖ్నఖ్ర్ుండును, శంఖ్ చక ీగద్ా ఖ్డ్ కుంత 
తోమర్ పమిుఖ్ నానాయుధమహిత మహ్ో తుత ంగ మహమధర్శృంగసనిిభ 
వీర్సాగర్వేలాయమాన మాల్లకా విరాజమాన నిర్ర్్ళానేకశత భుజార్్ళ్ళండును, 
మంజు మంజీర్ మణిపుంజ ర్ంజిత మంజుల హార్ కేయూర్ కంకణ కిరీట మకర్ 
కుండలాద్వ భూషణభూషరతుండును, ద్వవిళీయుత శిఖ్ర శిఖ్రాభ పర ణదధ 
బంధుర్కంధర్ుండును, బకింపనకంప్రత పార జాతపాదపలివ పతిీకాశ కోపావేశ 
సంచల్లతాధర్ుండును, శర్తాకల మే్ఘజాలమధా ధగదధగాయమాన 
తటిలితాసమాన ద్ేద్ీపామాన దంష్ాట ర ంకుర్ుండును, కలాపంతకాల 
సకలభువనగసీన విజృంభమాణ సపతజిహ్ి జిహాితుల్లత తర్ళ్తరాయమాణ 
విభాిజమానజిహ్ుిండును, మే్ర్ు మందర్ మహాగుహాంతరాళ్విసాత ర్ విపుల 
వకతునాసరకార్ంధుిండును, నాసరకార్ంధ ినిససర్నిిబిడనిశ్ాిసనికర్ సంఘటటన 
సంక్ోభిత సంతపామాన సపతసాగర్ుండును, పూర్ిపర్ిత విద్య ాతమాన ఖ్ద్య ాత 
మండలసదృక్ష సమంచితలోచనుండును, లోచనాంచలసముతీకర్ామాణ 
విలోలకీలాభీల విసుుల్లంగ వితానరోర్ుధామాన తార్కాగహీ్మండలుండును, 
శకచీాప సుర్ుచిరాదభి మహాభూిలతా బంధ బంధుర్భయంకర్ వదనుండును, 
ఘనతర్ గండశ్ ైలతులా కమనీయగండభాగుండును, సంధ్ాారాగ ర్కతధ్ారాధర్ 
మాల్లకాపతిిమ మహాభంికష తంతనామాన పట తర్ సటాజాలుండును సటాజాల 
సంచాలసంజాత వాత డయలాయమాన వ ైమానిక విమానుండును, నిషకంప్రత 
శంఖ్వర్ణమహ్ో ర్ధవ కర్ుణ ండును, మంథదండాయమాన మందర్వసుంధరాధర్ 
పర భమిణవేగ సముతపదామాన వియనెండల మండిత సుధ్ారాశికలోి ల 
శ్రకారాకార్భాసుర్ కేసర్ుండును, పరాిఖ్ర్ి శిశిర్కిర్ణ మయూఖ్ గ్ర్ 
తనూర్ుహ్ుండును నిజగరాా  నినద నిరా్ళిత కుముద సుపతిీక వామ న ైరావణ 
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సార్ిభరమ పిముఖ్ ద్వగ భరాజ కర్ణకోటర్ుండును, ధవళ్ధరాధర్ద్ీర్ ా
దుర్వలోకనీయ ద్ేహ్ుండును, ద్ేహ్పభిాపటల నిర్ెధామాన పర పంథవ 
యాతుధ్ాన నికుర్ంబ గరాింధకార్ుండును, బహిిాద హిర్ణాకశిపు ర్ంజన 
భంజన నిమితాత ంతర్ంగ బహిర్ంగ జేగీయమాన కర్ుణావీర్ర్స 
సంయుతుండును, మహాపభిావుండును నయిన శ్రనీృసరంహ్ద్ేవుం 
డావిర్ావించినం, గనుంగ్ని. 

 

7-286-కంద పదాము 
నర్మూర తగాదు కేవల 
హ్ర మూర తయుుఁ గాదు మానవాకార్ముుఁ గే 
సర యాకార్ము నునిద్వ 
హ్ర మాయార్చిత మగు యథార్థము చూడన్.  

 

7-287-ఉతపలమాల 

తెంపున బాలుుఁ డాడినను, ధ్ీర్త సర్ిగతతిముం బతిి 
షరఠ ంపుఁ దలంచి యిందు నర్సరంహ్శరీర్ముుఁ ద్ాల్లు చకి ీశి 
క్ింపుఁగ వచిునాుఁడు; హ్ర చే మృతి యంచుుఁ దలంతు న ైన నా 
స ంపును బెంపు నందఱును జూడుఁ జర ంతు హ్ర ంతు శతుివున్.  

 

7-288-వచనము 
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అని మ్మతతంబడని చితతంబున గద యిెతితకొని తతతఱంబున నార్ుుచు నకుంఠ త 
కంఠీర్వంబు డగ్ఱు గంధసరంధుర్ంబు చందంబున నకతంచర్కుంజర్ుండు 
నర్సరంహ్ద్ేవున క దుర్ునడచి తద్ీయద్వవాతేజఞజాలసనిికరి్ంబునం జేసర 
దవానలంబు డగ్ఱిన ఖ్ద్య ాతంబునుం బో ల ుఁ గర్తవాాకర్తవాంబులు దె్ల్లయక 
నిర్్తపభిుండయి యుండె; అపుపడు. 

 

7-289-మతేతభ వికీీడతిము 
పకిటంబెై పళి్యావసానమున మున్ బహిాెండభాండావరో 
ధక మ్మై యుని తమిసమిున్ జగము నుతాపద్వంచుచ ుోఁ ద్ాివి సా 
తితవక తేజఞనిధ్వ యిెైన విషుణ  న డ నుద్ీాప్రంచునే? నషటమ్మై 
వికలంబెై చెడుుఁగాక తామసుల పాివీణాంబు రాజఞతతమా!  

 

7-290-వచనము 
అంత నద్ాా నవేందుిండు మహ్ో దాండంబగు గద్ాదండంబు గ ర్గ ర్ం ద్వపి్రప 
నర్మృగేందుిని వేసిరన; నతండు దర్పంబున సర్పంబు నొడిసర పట ట  
సర్పపర పంథవనేర్ుపన ద్వతిపటిటం బటిటకొనిన, మిటిటపడి దటిటంచి బిట ట కటటలుక 
నయాసుర్వర్ుండు దృఢబలంబున నిటటట ట  జడిసర పట ట దప్రపంచుకొని, విడివడి 
ద్వటదపపక కుప్రపంచి యుపపర్ం బెగసర విహ్ంగకులరాజ చర్ణనిర్్ళితభుజంగంబు 
తెఱంగునం దలంగనుఱికి తన భుజాటోపంబున నర్కంఠీర్వుండు కుంఠ తుం; 
డయిెాడి నని తలంచి, కలంగక చెలంగుచుుఁ దనుి నిబిడనీర్ద నికర్ంబుల 
మాట న నిల్లంపులు గుంపులు గ్ని డాుఁగ  మూుఁగ  కీమెఱ నాతీెయ 
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జీవనశంకాకళ్ంకితు ల ై మంతనంబులుఁ జింతనంబులు చేయుచు నిరీక్ింప నక్మణ 
సమర్దక్షతా విశ్ేషంబుపలక్ించి ఖ్డ్వర్ెంబులు ధర యించి, భూనభోభాగంబుల 
వివిధ విచిత ిలంఘన లాఘవంబులం బర భమిణభేదంబులం గరాళ్వదనుం 
డయి, యంతరాళ్ంబునుఁ ద్వర్ుగు సాళ్ళవపు డేగ చందంబున సంచర ంచిన; 
సహింపక. 

 

7-291-సీస పదాము 
పంచాననోదూధ త పావకజాిలలు;  
 భూనభోంతర్మ్మలిుఁ బూర తముగ;  
దంష్ాట ర ంకురాభీల ధగధగాయితద్ీప్రత ;  
 నసురేందుి నేతమిు లంధములుగుఁ;  
గంటకసనిిభోతకట కేసరాహ్తి;  
 నభసింఘము భినిమ్మై చల్లంపుఁ;  
బళి్యాభచించలాపతిిమ భాసిర్ముల ై;  
 ఖ్ర్నఖ్రోచులు గమీుెద్ేర్;  

 

7-291.1-తటేగతీి 

సటలు జళిప్రంచి గర ాంచి సంభమిించి 
దృషరట  సార ంచి బొ మలు బంధ్వంచి క ర్ల్ల 
జిహ్ి యాడించి లంఘి్ంచి చేతనొడిసర 
పటెట  నర్సరంహ్ుుఁ డా ద్వతిపటిట  నధ్వప!  
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7-292-కంద పదాము 
సర్కుగ్నక ల్మలాగతి 
నుర్గేందుిుఁడు మూషరకంబు నొడసరన పగ ద్వన్ 
నర్కేసర  దను నొడిసరన 
సుర్విమతుుఁడు పాిణభీతి సుడివడియిె నృపా!  

 

7-293-కంద పదాము 
సుర్రాజవ ైర  లోుఁబడెుఁ 
బర భావితసాధుభకత పటలాంహ్ునకున్ 
నర్సరంహ్ునకు నుదంచ 
తఖర్తర్జిహ్ుిన కుదగఘీనర్ంహ్ునకున్.  

 

7-294-వచనము 
అంత. 

 

7-295-మతేతభ వికీీడతిము 
విహ్గేందుిం డహి వచిుుక ైవడి మహ్ో దిృతితన్ నృసరంహ్ుండు సా 
గహీ్ుుఁడెై యూర్ువులందుుఁ జేర ు నఖ్సంఘాతంబులన్ వచిెు దు 
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ససహ్ు దంభోళికఠోర్ద్ేహ్ు నచలోతాసహ్ున్ మహాబాహ్ు నిం 
దహి్ుతాశ్ాంతకభీకర్ున్ ఘనకర్ున్ ద్ెైతాానియశ్రకీర్ున్.  

 

7-296-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
చించున్ హ్ృతకమలంబు, శ్లణితము వర ించున్ ధరామండల్లం,  
ద్ెంిచుం గర్కశనాడికావళ్ళలు, భేద్వంచున్ మహావక్షముం,  
దుించున్ మాంసము సూక్షెఖ్ండములుగా, దుష్ాట సుర్ున్ వచిిు ద 
ర పంచుం, బేవిులు కంఠమాల్లకలు గల్లపంచున్ నఖ్ఞద్ాాసరయైెి.  

 

7-297-సీస పదాము 
వక్షకవాటంబు వకికలు చేయుచ ,ో ; 
 ఘనకుఠార్ంబుల కర్ణి నొపుప;  
గంభీర్ హ్ృదయ పంకజము భేద్వంచుచ ుోఁ, ; 
 గుద్ాా లముల భంగ ుఁ గ్మర్ు మిగులు;  
ధమనీవితానంబు దవిల్ల ఖ్ండించుచ ుోఁ, ; 
 బట  లవితంిబుల పగ ద్వ మ్మఱయు;  
జఠర్ విశ్ాలాంతజిాలంబుుఁ ద్ెంిచుచ ుోఁ, ; 
 గకీచసంఘంబుల గర ముఁ జూపు;  

 

7-297.1-తటేగతీి 
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నంకగతుుఁడెైన ద్ెైతుాని నాగీహ్మున 
శసత రచయముల నొంపక సంహ్ర ంచి 
యమర్ు నర్సరంహ్ునఖ్ర్ంబు లతి విచితి 
సమర్ ముఖ్ర్ంబుల ై యుండె జనవరేణా!  

 

7-298-కంద పదాము 
సుుర తవిబుధజన ముఖ్ములు 
పర విదళిత దనుజనివహ్పతి తనుముఖ్ముల్ 
గుర్ుర్ుచి జిత శిఖిశిఖ్ములు 
నర్హ్ర ఖ్ర్నఖ్ము లమర్ు నతజనసఖ్ముల్.  

 

7-299-వచనము 
ఇట ి  కేవలపుర్ుషర్ూపంబును మృగర్ూపంబునుం గాని నర్సరంహ్ర్ూపంబున, 
రేయునుం బవలునుం గాని సంధ్ాాసమయంబున, నంతర్ంగంబును 
బహిర్ంగంబునుం గాని సభాద్ాిర్ంబున, గగనంబును భూమియునుం గాని 
యూర్ుమధాంబునుఁ, బాిణసహితంబులును బాిణర్హితంబులునుం గాని 
నఖ్ంబులం, ద్ెైరలోకాజనహ్ృదయ భలుి ం డయిన ద్ెైతామలుి ని వధ్వయించి, 
మహాదహ్నకీలాభీల దర్శనుండును, గరాళ్వదనుండును, 
లేల్లహానభీషణజిహ్ుిండును, శ్లణితపంకాంకిత కేసర్ుండును న ై ప్ేివులు 
కంఠమాల్లకలుగ ధర ంచి కుంభికుంభ విదళ్నంబు చేసర చనుద్ెంచు 
పంచాననంబునుం బో ల , దనుజకుంజర్ హ్ృదయకమల విదళ్నంబు చేసర, 
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తద్ీయ ర్కతసరకతంబు ల ైన నఖ్ంబులు సంధ్ాారాగ ర్కతచందరిేఖ్ల చెలువు వహింప 
సహింపక, లేచి తన కటెటదుర్ నాయుధంబు ల తుత కొని తతతఱంబున ర్ణంబునకు 
నుర్వడించు ర్కకసులుఁ బెకుకసహ్సంిబులం జకాీధ్వక నిర్ికసీాధనంబుల 
నొకకనిుఁ జికకకుండం జకకడిచె; ఇవిిధంబున. 

 

7-300-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ర్క్ోవీర్ుల న లిుఁ దుించి ర్ణసంర్ంభంబు చాల్లంచి దృ 
షరటక్ేపంబు భయంకర్ంబుగ సభాసరంహాసనార్ూఢుుఁడెై 
యక్మణాగహీ్ుుఁడెై నృసరంహ్ుుఁడు కరాళాసాంబుతో నొప్ెపుఁ దన్ 
వీక్ంిపం బల్లకింప నోడి యితర్ుల్ విభాింతుల ై డాుఁగుఁగన్.  

 

7-301-కంద పదాము 
సుర్ చార్ణ విద్ాాధర్ 
గర్ుడయర్గ యక్ష సరదధగణములలో నొ 
కకర్ుుఁ డెైన డాయ వ ఱచును 
నర్హ్ర  నయావసర్మున నర్లోకేశ్ా!  

 

7-302-కంద పదాము 
తరి్ంబుల నర్సరంహ్ుని 
హ్రి్ంబులుఁ జూచి నిరా్రాంగనలు మహ్ో  
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తకరి్ంబులుఁ గుసుమంబుల 
వరి్ంబులు గుర సర ర్ుతసవంబుల నధ్వపా!  

 

7-303-వచనము 
మఱియు నయావసర్ంబున మింట ననేక దే్వతావిమానంబులును 
గంధర్ిగానంబులును, నపసరోగణ నర్తన సంవిధ్ానంబులును, ద్వవాకాహ్ళ్ భేరీ 
పటహ్ ముర్జాద్వ ధ్ాినంబులును బకిాశమానంబు లయిెా; 
సునందకుముద్ాదులయిన హ్ర పార్శవచర్ులును, విర ంచి మహేశిర్ మహేంద ి
పుర్ససర్ులగు తిిదశ కినిర్ కింపుర్ుష పనిగ సరదధ  సాధా గర్ుడ గంధర్ి చార్ణ 
విద్ాాధరాదులును, పజిాపతులును, నర్కంఠీర్వదర్శనోతకంఠు లయి చనుద్ెంచి. 

7-10-ద్వేతల నర్సరంహ్ సుత తి 

7-304-కంద పదాము 
కర్కమలయుగళ్ కీల్లత 
శిర్ుల ై డగ్ఱక భకితుఁ జేసరర  బహ్ుసం 
సర్ణాబిధతర క ినఖ్ర కి 
నర్భోజనహ్సరతహ్ర క ినర్కేసర కిన్.  

 

7-305-వచనము 
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ఆ సమయంబున ద్ేవత లందఱు వేఱువేఱ వినుతించిర ; అందుుఁ గమలాసనుం 
డిటినియిె. 

 

7-306-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘనల్మలాగుణచాతుర న్ భువనముల్ కల్లపంచి ర్క్ించి భే 
దనముం జేయు దుర్ంతశకితకి ననంతజఞాతికిం జిత ివీ 
ర్ుానికిన్ నితాపవితకిర్ుెనికి నే నుతకంఠతో నవాయా 
తుెనికిన్ వందన మాచర ంచెదుఁ గృపాముఖ్ాపిసాద్ార థ న ై.  

 

7-307-వచనము 
ర్ుదుిం డిటినియిె. 

 

7-308-చంపకమాల 

అమర్వరేణా! మీుఁదట సహ్సయిుగాంతమునాుఁడు గాని కో 
పమునకు వేళ్ గాదు సుర్బాధకుుఁ డెైన తమసరినీచర్ున్ 
సమర్మునన్ వధ్వంచితివి చాలుుఁ ద ద్ాతెజుుఁడెైన వీుఁడు స 
ద్విమలుుఁడు నీకు భకుత ుఁడు పవితుిుఁడు గావుము భకతవతసలా!  

 

7-309-వచనము 
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ఇందుిం డిటినియిె. 

 

7-310-సీస పదాము 
పాిణిసంఘముల హ్ృతపదెమధాంబుల;  
 నివసరంచి భాసరలుి  నీవ యిెఱుుఁగు;  
ద్వంతకాలము ద్ానవేశిర్ుచే బాధ;  
 పడి చికిక యుని యాపనిజనుల 
ర్క్ించితివి మముె; రాక్షసుుఁ జంప్రతి;  
 కతీుహ్వాములు మాకుుఁ గల్లగ  మర్ల;  
మంటిమి; నీ సేవ మర గ నవార్లు;  
 క ైవలావిభవంబు కాంక్ష చేయ 

 

7-310.1-ఆటవ లద్వ 
ర తర్సుఖ్ము ల లి నిచేగ ంపుఁగ నేల?  
యసరథర్ంబుల్లవి, యనంతభకితుఁ 
గ్లువ నిముె నినుి ఘోర్ద్ెైతాానీక 
చితతభయదర్ంహ్! శ్రనీృసరంహ్!  

 

7-311-వచనము 
ఋషు ల్లటినిర . 
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7-312-మతేతభ వికీీడతిము 
భవద్ీయాదర్ల్మల లోకముల నుతాపద్వంచి ర్క్ింప నేుఁ 
డవి ద్ెైతేాశునిచేత భేద్వతముల ై హ్రసింబుల ై యుండ నీ 
యవినీతున్ నర్సరంహ్ర్ూపమున సంహార్ంబు నొంద్వంచి వే 
దవిధ్వం గమీెఱ నుదధర ంచితి గద్ా ధరాెనుసంధ్ాయివ ై.  

 

7-313-వచనము 
ప్రతుిద్ేవత ల్లటినిర . 

 

7-314-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
చండకోీధముతోడ ద్ెైతుాుఁడు వడిన్ శ్ాీదధంబులన్ మతుసతుల్ 
ప్రండంబుల్ సతిలోదకంబులుగ నర పంపంగ మా కీక యు 
దాండతింబునుఁ ద్ాన క ైకొను మహ్ో దగుీండు; వీుఁ డికకడన్ 
ఖ్ండంిపంబడె నీ నఖ్ంబుల నుతుల్ గావింతు మాతేెశిరా!  

 

7-315-వచనము 
సరదుధ  ల్లటినిర . 
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7-316-కంద పదాము 
కుీదుధ ండెై యణిమాద్వక 
సరదుధ లుగ ైకొనిన ద్ెైతుాుఁ జీర తివి; మహా 
యోదధవు నీ కృప మాకును 
సరదుధ లు మర్లంగుఁ గల్లగ  శ్రనీర్సరంహా!  

 

7-317-వచనము 
విద్ాాధర్ు ల్లటినిర . 

 

7-318-కంద పదాము 
ద్ానవునిుఁ జంప్ర యంత 
రాధ నాద్వకవిదా ల లి దయతో మర్లం 
గా నిచిుతివి విచితమిు 
నీ నిర్ుపమ వ ైభవంబు నిజము నృసరంహా!  

 

7-319-వచనము 
భుజంగు ల్లటినిర . 
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7-320-కంద పదాము 
ర్తిములను మతాకంతా 
ర్తింబుల బుచిుకొని ర్కకసు నుర్మున్ 
యతిమున వచిిు వ ైచితి;  
పతుిలు ర్తిములుుఁ గల్లగ  బతిికితి మీశ్ా!  

 

7-321-వచనము 
మనువు ల్లటినిర . 

 

7-322-కంద పదాము 
దుర్ణయుని దైె్తుాుఁ బొ ర గ్ని 
వరాణ శమీధర్ెసేతువర్్ము మర్లం 
బూర్ణము చేసరతి వ ేమని 
వర ణంతుము? కొల్లచి బతిుకువార్ము ద్ేవా!  

 

7-323-వచనము 
పజిాపతు ల్లటినిర . 
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7-324-మతేతభ వికీీడతిము 
పజిలం జేయుటక ై సృజించితి మముం బాటించి; ద్ెైతాాజఞచేుఁ 
బజిలం జేయక యింతకాలము మహాభార్ంబుతో నుంటి; మీ 
కుజనున్ వక్షముుఁ జీర  చంప్రతివి; సంకోచంబు లే క లి చ ుోఁ 
బజిలం జేయుచు నుండువార్ము జగదాద్ాియమాణోదయా!  

 

7-325-వచనము 
గంధర్ుి ల్లటినిర . 

 

7-326-కంద పదాము 
ఆడుదుము రేయుుఁబగలుం 
బాడుదుము నిశ్ాట  నొదా, బాధ్వంచు దయం 
జూడుఁడు నీచే జమునిం 
గూడ ెమహాపాతకునకుుఁ గుశలము గలద్.ే  

 

7-327-వచనము 
చార్ణు ల్లటినిర . 
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7-328-కంద పదాము 
భువనజనహ్ృదయభలుి ుఁడు 
ద్వవిజేందవిిరోధ్వ నేుఁడు ద్ెగ  నీచేతన్ 
భవరోగనివర్తక మగు 
భవదంఘి్యొుగంబుుఁ జేర  బది్వక ద మీశ్ా!  

 

7-329-వచనము 
యక్షు ల్లటినిర . 

 

7-330-ఉతపలమాల 

భంిశము లేని నీ భట ల భంగవిముకుత ల మముె న కిక ని 
ససంశయవృతిత  ద్వకుకలుఁ బచిార్ము చేయుచు నుండు వీుఁడు ని 
సరత రంశముతోడ; వీనిుఁ గడతేర ుతి వాపద మాన  నో! చతు 
ర ింశతితతతవశ్ాసక! తిివిషటపముఖ్ాజగనిివాసకా!  

 

7-331-వచనము 
కింపుర్ుషు ల్లటినిర . 
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7-332-కంద పదాము 
పుర్ుష్ో తతమ నేర్ము కిం 
పుర్ుషుల మలుపలము నినుి భూషరంపుఁగ దు 
షుపర్ుషున్ సకల సుజనహ్ృ 
తపర్ుషుం జంప్రతివి జగము బది్వక  నధ్ీశ్ా!  

 

7-333-వచనము 
వ ైతాళికు ల్లటినిర . 

 

7-334-కంద పదాము 
తిిభువనశతుిుఁడు పడియిెను 
సభలందును మఖ్ము లందు జగద్ీశిర్! నీ 
శుభగీతములు పఠ ంచుచు 
నభయులమ్మై సంచర ంతు మార్తశర్ణాా!  

 

7-335-వచనము 
కినిర్ ల్లటినిర . 
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7-336-కంద పదాము 
ధర్ెము దలుఁపడు లఘుతర్ 
కర్ెము చేయించు మముెుఁ గలుష్ాతెకు దు 
షకర్ుెనిుఁ జంప్రతి; వునిత 
శర్ుెలమ్మై నీదు భకిత సల్లప్ెదము హ్రీ!  

 

7-337-వచనము 
విషుణ సేవకు ల్లటినిర . 

 

7-338-ఉతపలమాల 

సంచిత విపశి్ాపమునుఁ జండనిశ్ాచర్ుుఁ డెైన వీని శి 
క్ించుట కీడు గాదు కృప జేసరతి వీశిర్! భకితతోడ సే 
వించుటకంటె వ ైర్మున వేగమ చేర్ుఁగ వచుు నినుి; నీ 
యంచిత నార్సరంహ్ తను వదుాత మాపదుఁ బాసర ర్ందఱున్.  

 

7-339-వచనము 
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ఇట ి  బహి్ెర్ుద్ేంిద ిసరదధ  సాధా పుర్ససర్ుల ైన ద్ేవముఖ్ుాలందఱు న డగల్లగ  
యనేక పకిార్ంబుల వినుతించి; ర్ందు రోషవిజృంభమాణుం డయిన 
నర్సరంహ్ద్ేవుని డగ్ఱుఁ జేర్ వ ఱచి లక్మెద్ేవిం బిల్లచి; యిటినిర . 

 

7-340-కంద పదాము 
హ్ర కిం బటటపుద్ేవివి 
హ్ర సేవానిపుణమతివి హ్ర గతివి సద్ా 
హ్ర ర్తివి నీవు చని నర్ 
హ్ర రోషము డింపవమె! హ్ర వర్మధ్ాా!  

 

7-341-వచనము 
అనిన నియాకొని మహ్ో తకంఠతోడ నా కలకంఠకంఠ  నర్కంఠీర్వుని 
యుపకంఠంబునకుం జని. 

 

7-342-సీస పదాము 
పళి్యార్కబింబంబు పగ ద్వ నునిద్వ గాని;  
 న మోెము పూరేణందు నిభము గాదు;  
శిఖిశిఖ్ాసంఘంబు చలెువు చూప్ెడుుఁ గాని;  
 చూడికుఁ పసిాద భాసుర్ము గాదు;  
వీర్ర్ద్ాిదుాతావేశ మొప్ెపడుుఁ గాని;  
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 భూర  కృపార్స సూుర త గాదు;  
భయద దంష్ాట ర కుర్ పభిలు గప్ెపడుుఁ గాని;  
 దర్హ్సరతాంబుజాతంబు గాదు;  

 

7-342.1-తటేగతీి 

కఠ న నఖ్ర్ నృసరంహ్విగహీ్ము గాని 
కామినీజన సులభ విగహీ్ము గాదు;  
వినిద్వయుుఁ గాదు; తొలి్ల నే విషుణ వలన 
గనిద్వయుుఁ గాదు; భీషణాకార్ మనుచు.  

 

7-343-కంద పదాము 
పల్లక ద నని గమకముుఁ గ్ను;  
బల్లకినుఁ గడు నలుగు విభుుఁడు పతిివచనములం 
బలుకుఁ డని నిలుచు; శశిముఖి 
బలువిడి హ్ృదయమునుఁ జనవు భయమును గదుర్న్.  

 

7-344-వచనము 
ఇట ి  నర్హ్ర ర్ూపంబు వార జనివాసరని వీక్ించి శంకించి శ్ాంతుడెైన వ నుక 
డగ్ఱెదనని చింతించుచుని వార జసంభవుం డద్ేావుని రోషంబు నివార ంప 
నితర్ుల కలవిగాదని పహిిాదుం జీర  యిటినియిె. 
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7-345-కంద పదాము 
తీండ ిమగు రోషమున మీ 
తండి ినిమితతమునుఁ జకి ీద్ార్ుణమూర తన్ 
వేండిము విడువుఁడు మ్మలిన 
తండమి! శ్రతలునిుఁ జేసర దయచేయుఁగద్.ే  

 

7-346-వచనము 
అనిన "నౌుఁ గాక" యని మహాభాగవతశ్ేఖ్ర్ుం డయిన బాలకుండు 
కర్కమలంబులు ముకుళించి మందగమనంబున నమంద వినయ వివేకంబుల 
నర్సరంహ్ద్ేవుని సనిిధ్వకిం జని సాష్ాట ంగదండపణిామంబు జేసరన భకతపరాధ్ీనుం 
డగు నయిాాశిర్ుం డాలోకించి కర్ుణాయతతచితుత ండెై. 

 

7-347-ఉతపలమాల 

పాిభవ మొపప నుతకటకృపామతియిెై కద్వయంగుఁ జీర ుఁ సం 
శ్లభిత దృషరటసంఘములుఁ జూచుచు బాలుని మౌళి యందు లో 
కాభినుతుండు ప్ెటెట  నసురాంతకుుఁ డుదాటకాలసర్పభీ 
తాభయద్ానశసతము ననర్్ళ్మంగళ్హేతు హ్సతమున్.  
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7-348-వచనము 
ఇట ి  హ్ర కర్సపర్శనంబున భయవిర్హితుండును, బహి్ెజాఞ న సహితుండును, 
బులకితద్ేహ్ుండును, సముతపనిసంతోషబాషపసల్లలధ్ారా సమూహ్ుండును, 
బేమిాతిశయగద్దభాషణుండును, వినయ వివేక భూషణుండును, 
నేకాగచీితుత ండును, భకితపరాయతుత ండును నయి యద్ేావుని చర్ణకమలంబులు 
దన హ్ృదయంబున నిల్లప్రకొని కర్కమలంబులు ముకుళించి యిటిని వినుతించె. 

7-11-పిహిాదుడు సుత తించుట 

7-349-మతేతభ వికీీడతిము 
అమర్ుల్ సరదుధ లు సంయమీశిర్ులు బహిాెదుల్ సతాతపర్ా చి 
తతములన్ నినుి బహ్ుపకిార్ముల నితాంబున్ విచార ంచి పా 
ర్ము ముటటన్ నుతిచేయ నోపర్ుఁట; నే ర్క్షసతనూజుండ గ 
ర్ిమద్యద్వకిుత ుఁడ బాలుుఁడన్ జడమతిన్ వర ణంప శకుత ండనే?  

 

7-350-మతేతభ వికీీడతిము 
తపమున్ వంశముుఁ ద్ేజమున్ శీుతము సౌందర్ాంబు నుద్య ాగమున్ 
నిపుణతింబుుఁ బతిాపపౌర్ుషములున్ నిష్ాఠ బలపజిఞలున్ 
జపహ్ోమంబులుుఁ జాల వీశిర్! భవతసంతుషరటక ై దంతియూ 
థుఁపు చందంబున భకితజేయవలయుం ద్ాతపర్ా సంయుకుత ుఁడెై.  
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7-351-మతేతభ వికీీడతిము 
అమలజాఞ న సుద్ాన ధర్ెర్తి సతాక్ాంతి నిర్ెతసర్ 
తిములన్ యజఞ తపో నసూయలుఁ గడున్ దర పంచు ధ్ాతీిసురో 
తతముకంటెన్ శిపచుండు ముఖ్ుాుఁడు మనోర్థపాిణవాకకర్ెముల్ 
సమతన్ నినుి నయించెనేని, నిజవంశశ్రకీర్ుండౌుఁ దుద్వన్.  

 

7-352-సీస పదాము 
అజుఞ ండు చేసరన యారాధనములుఁ జే;  
 పటటుఁ డమశిర్ుుఁడు కృపాళ్ళుఁ డగుటుఁ;  
జేపట ట  నొకచోట; సరదధ  మీశిర్ునకు;  
 నర్థంబు లేకుండు నతుఁడు పూర్ుణ  
డెైన నర్థము ల్మశిరార్పణంబులు గాుఁగుఁ;  
 జేయుట ధర్ెంబు; చేసెనేని 
నదాంబుుఁ జూచిన నళికలలామంబు;  
 పతిిబింబితం బగు పగ ద్వ మర్ల 

 

7-352.1-తటేగతీి 

నర్థములు ద్య ుఁచుుఁ; గావున నధ్వక బుద్వధ 
భకిత జేయంగవలయును భకితుఁ గాని 
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మ్మచేుఁ డర్థంబు లగసుఁగ డు మే్ర్లందుుఁ 
బర్మకర్ుణుండు హ్ర  భకితబాంధవుండు.  

 

7-353-కంద పదాము 
కావున నలుపుఁడ సంసుత తి 
గావించెద వ ఱపు లేక కలనేర్ుపునన్;  
నీ వర్ణనమున ముకితకిుఁ 
బో వు నవిదాను జయించి పుర్ుషుుఁ డనంతా!  

 

7-354-సీస పదాము 
సతాత వకర్ుుఁడ వ ైన సరేిశ! నీ యాజఞ;  
 శిర్ముల నిడుకొని చేయువార్ు  
బహిాెదు లమర్ులు భయ మందుచునాిర్ు;  
 నీ భీషణాకృతి నేుఁడు చూచి;  
రోషంబు మాను నీ ర్ుచిర్విగహీ్ములు;  
 కలాాణకర్ములు గాని భీతి 
కర్ములు గావు లోకములకు వృశిుక;  
 పనిగంబుల భంగ  భయముుఁ జేయు 

 

7-354.1-తటేగతీి 
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నసుర్ మర ాంచితివి; సాధుహ్రి్ మయిెా;  
నవతర ంచిన పనిద్ీఱె నలుక యిేల?  
కలుషహార వి సంతోషకార  వనుచు 
నినుిుఁ దలుఁతుర్ు లోకులు నిర్ెలాతె!  

 

7-355-మతేతభ వికీీడతిము 
ఖ్ర్దంష్ాట ర  భుికుటీ సటా నఖ్యు నుగధీ్ాినయున్ ర్కత కే 
సర్యున్ ద్ీర్తారాంతమిాల్లకయు భాసినేితయిున ైిన నీ 
నర్సరంహాకృతిుఁ జూచి నే వ ఱవుఁ బూర్ణకూీర్దురాిర్దు 
ర్ార్ సంసార్ దవాగ ికిన్ వ ఱతు నీ పాద్ాశయీుం జేయవే.  

 

7-356-వచనము 
ద్ేవా! సకల యోను లందును సుఖ్వియోగ దుఃఖ్సంయోగసం జనితంబెైన 
శ్లకానలంబున దందహ్ామానుండన ై దుఃఖ్నివార్కంబు గాని 
ద్ేహాదాభిమానంబున మోహితుండన ై పర భమిించుచుని యేిను నాకుం 
బిియుండవు సఖ్ుండవుుఁ బర్ద్ేవతవు న ైన నీవగు బహి్ెగీతంబు లయిన 
ల్మలావతార్కథావిశ్ేషంబులుఁ బఠ యించుచు రాగాద్వనిర్ుెకుత ండన ై 
దుఃఖ్పుంజంబులుఁ దర యించి భవద్ీయచర్ణ కమలసెర్ణ సేవానిపుణుల ైన 
భకుత లం జేర  యుండెద; బాలునిుఁ దలి్లదండుిలును, రోగ ని వ ైదాదతతంబయిన 
య్షధంబును, సముదంిబున మునింగ డు వాని నావయును, దకొకర్ులు 
ర్క్ింపనేర్ని తెఱంగున సంసార్తాపసంతపామానుండెై నీచేత నుప్ేక్ితుం డయిన 
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వాని నుదధర ంప నీవు దకక ననుాండు సమర్ుథ ండు గాుఁడు; జగంబుల న విం 
డేమి కృతాంబు న వినిచేతం బేరి తుండెై యిేయింద్వయింబులం జేసర 
యిేమిటికొఱకు న వినికి సంబంధ్వ యిెై యిే సథలంబున నే సమయంబునం 
ద్ేమిర్ూపంబుననే గుణంబున నపర్ంబయిన జనకాద్వ భావంబున నుతాపద్వంచి 
పర్ంబయిన బహిాెద్వభావంబున ర్ూపాంతర్ంబు నొంద్వంచు నటిట  వివిధపకిార్ంబు 
లనిియు నితాముకుత ండవు ర్క్షకుండవు న ైన నీవ; నీ యంశంబెైన పుర్ుషునికి 
నీ యనుగహీ్ంబునుఁ గాలంబుచేతం బేరి తయైెి కర్ెమయంబును 
బలయుతంబును బధి్ానల్లంగంబును న ైన మనంబును నీ మాయ సృజియించు; 
అవిద్ాార పతవికార్ంబును వేద్యకతకర్ెపధి్ానంబును సంసార్చకాీతెకంబెైన యిా 
మనమున నినుి సేవింపక నియమించి తర యింప నొకకర్ుండును సమర్ుథ ండు 
లేడు; విజాఞ ననిర ాత బుద్వధగుణుండవు; నీ వలన వశ్రకృతకార్ాసాధనయిెైన 
కాలంబు మాయతోడం గూడ ష్ో డశవికార్యుకతం బయిన సంసార్చకీంబుుఁ 
జేయుచుండు; సంసార్ద్ావదహ్న తంతపామానుండ నగు ననుి ర్క్ింపుము. 

 

7-357-సీస పదాము 
జనులు ద్వకాపలుర్ సంపద్ాయుర ిభ;  
 వములు గోర్ుదుర్ు భవాంబు లనుచు;  
నవి యంతయును రోషహాసజృంభితమ్మైన;  
 మాతండి ిబొ మముడిమహిముఁ జేసర 
విహ్తంబులగు; నటిట వీర్ుండు నీ చేత;  
 నిమిషమాతంిబున నేుఁడు మడిసె;  
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కావున ధుివములు గావు బహిాెదుల;  
 శ్రవీిభవంబులు జీవితములుుఁ;  

 

7-357.1-తటేగతీి 

గాలర్ూపకుుఁ డగు నుర్ుకీమునిచేత 
విదళితములగు; నిలువవు; వేయునేల 
యితర్ మే్ నొలి నీ మీుఁద్వ యెిఱుక గ్ంత 
గల్లగ యునిద్వ గ్లుతుుఁ గ ంకర్ుుఁడ నగుచు.  

 

7-358-మతతకోకిలము 
ఎండమావులవంటి భదమిు ల లి సార్థము లంచు మ 
ర్ుత యండు రోగనిధ్ానద్ేహ్ముతో విర్కుత ుఁడుగాక యు 
దాండమనెథవహిి న పుపడుుఁ దపుత ుఁడెై యొకనాుఁడుుఁ జే 
ర్ండు పార్ము దుషటసౌఖ్ా పర్ంపరాకమీణంబునన్.  

 

7-359-ఉతపలమాల 

శ్రమీహిళా మహేశ సర్సీర్ుహ్గర్ుాల క ైన నీ మహ్ో  
ద్ాా మకర్ంబుచే నభయద్ానము జేయవు; నేను బాలుుఁడం 
ద్ామసవంశ సంభవుుఁడ ద్ెైతుాుఁడ నుగరీ్జఞగుణుండ ని 
సీసమదయం గరాంబుజము శ్రరి్ముుఁజేర్ుుట చోదా మీశిరా!  
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7-360-వచనము 
మహాతాె! సుజనులయిన బహిాెదు లందును దురా్నుల ైన మా యందును 
సేవానుర్ూపంబుగం బక్ాపక్షంబులు లేక కలపవృక్షంబు చందంబున 
ఫలపది్ానంబు జేయుదువు; కందర్ప సమే్తం బగు సంసార్కూపంబునం 
గూలుచుని మూఢజనులం గూడి కూల డు నేను భవద్ీయభృతుాం డగు 
నార్దుని యనుగహీ్ంబునం జేసర నీ కృపకుం బాతుిండ న ైతి; ననుి ర్క్ించి 
మజానకుని వధ్వయించుట నా యందులుఁ బక్షపాతంబు గాదు; దుషటదనుజ 
సంహార్ంబును శిషట భృతా మునిజన ర్క్ాపకిార్ంబును నీకు న ైజగుణంబులు; 
విశింబు నీవ; గుణాతెకం బయిన విశింబు సృజియించి యందుం బవిేశించి 
హేతుభూతగుణయుకుత ండవ ై ర్క్షకసంహార్కారాద్వ నానార్ూపంబుల నుండుదువు; 
సదసతాకర్ణకారాాతెకం బయిన విశింబునకు పర్మకార్ణంబు నీవ; నీ 
మాయచేత వీుఁడు ద్ా ననియిెడ ిబుద్వధ  వికలపంబు ద్య ుఁచుగాని నీకంటె నొండెద్వాయు 
లేదు; బీజంబు నందు వసుత మాతభిూత సౌక్షెయంబును వృక్షంబు నందు 
నీలతాిద్వ వర్ణంబునుం గలుగు తెఱంగున; విశింబునకు నీ యంద జనె సరథతి 
పకిాశ నాశంబులుం గలుగు; నీ చేత నయిన విశింబు నీ యంద నిలుపు కొని 
తొలి్ల పళి్యకాలపారావార్ంబునుఁ బనిగేందపిర్ాంకంబునుఁ గ యీార్హితుండవ ై 
నిజసుఖ్ానుభవంబు జేయుచు నిద్వతిుని భంగ  యోగనిమీల్లతలోచనుండవ ై 
మ్మలంగుచుుఁ గ్ంత కాలంబునకు నిజ కాలశకితచేతం బేరి తంబుల ై పకిృతిధర్ెంబు 
లయిన సతాత వద్వగుణంబుల నంగీకర ంచి సమాధ్వచాల్లంచి విలసరంచుచుని నీనాభి 
యందు వటబీజంబువలన నుదావించు వటంబు తెఱంగున నొకక కమలంబు 
సంభవించె; నటిట  కమలంబువలన నాలు్ మోముల బహి్ె జనిెంచి ద్వశలు వీక్ించి 
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కమలంబునకు నొండయిన ర్ూపంబు లేకుండుటుఁ జింతించి జలాంతరాళ్ంబుుఁ 
బవిేశించి జలంబు లందు నూఱు ద్వవావతసర్ంబులు వ దకి తన జనెంబునకు 
నుపాద్ానకార్ణం బెైన నినుి దర శంప సమర్ుథ ండు గాక, మగ డి 
కమలంబుకడకుం జని విసెయంబు నొంద్వ చిర్కాలంబు నిర్ార్తపంబు జేసర 
పృథవవి యందు గంధంబు గను చందంబునుఁ దన యందు నానాసహ్సవిదన శిరో 
నయన నాసా కర్ణ వకత ు భుజ కర్ చర్ణుండును బహ్ువిధ్ాభర్ణుండును 
మాయాకల్లతుండును మహాలక్షణలక్ితుండును నిజపకిాశదూరీకృత 
తముండును బుర్ుష్ో తతముండును నయిన నినుి దర శంచె; అయావసర్ంబున. 

 

7-361-కంద పదాము 
ఘోటకవదనుుఁడ వ ై మధు 
క ైటభులం దుించి నిగమగణముల న లిం 
బాటించి యజున కిచిున 
కూటసుథ ుఁడ వీశిర్ుుఁడవు కోవిదవంద్ాా!  

 

7-362-వచనము 
ఇవిిధంబున గృత తేతిా ద్ాిపర్ంబులను మూుఁడు యుగంబు లందును 
ద్వర్ాఙ్ఞెనవ ముని జలచరాకార్ంబుల నవతర ంచి లోకంబుల నుదధర ంచుచు 
ధర ంచుచు హ్ర ంచుచు యుగానుకూలధర్ెంబులం బితిషరఠ ంచుచు నుండుదువు; 
ద్ేవా! యవధర ంపుము. 



1486 పో తన తలెుగు భాగవతము – సపతమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

 

7-363-సీస పదాము 
కామహ్రాి ద్వసంఘటితమ్మై చితతంబు;  
 భవద్ీయచింతనపదవి చ్ర్దు;  
మధురాద్వర్సముల మర్గ  చ్కుకచు జిహ్ి;  
 నీ వర్ణనమునకు నిగుడనీదు;  
సుందరీముఖ్ములుఁ జూడుఁగోర డి జూడిక;  
 తావకాకృతులప్ెైుఁ దగులుపడదు;  
వివిధదురాాషలు వినుఁ గోర్ు వీనులు;  
 వినవు యుషెతకథావిర్చనములు;  

 

7-363.1-తటేగతీి 

ఘాొణ ముర్వడిుఁ ద్వర్ుగు దుర్్ంధములకు 
దవులు గ్లుపదు వ ైషణవధర్ెములకు;  
నడుఁగ  యుండవు కరేెంద్వియములు పుర్ుషుుఁ 
గలుఁచు, సవతులు గృహ్మే్ధ్వుఁ గలుఁచు నట ి .  

 

7-364-వచనము 
ఇవిిధంబున నింద్వయింబులచేతుఁ జికుకపడి సికీయపర్కీయశరీర్ంబు లందు 
మితాిమిత ిభావంబులు జేయుచు జనెమర్ణంబుల నొందుచు 
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సంసార్వ ైతర్ణీనిమగింబెైన లోకంబు నుదధర ంట ట లోక 
సంభవసరథతిలయకార్ణుండ వ ైన నీకుం గర్తవాంబు; భవద్యీ సేవకులమ్మైన మా 
యందుుఁ బిియభకుత లయిన వార్ల నుదధర ంపుము. 

 

7-365-మతేతభ వికీీడతిము 
భగవద్వావా గుణానువర్తన సుధ్ాపాిప్ెతత క చితుత ండ న ై 
బెగడన్ సంసర్ణోగవీ ైతర్ణికిన్; భినాితుెల ై తావకీ 
యగుణసోత త ిపరాఙ్మెఖ్తిమున మాయాసౌఖ్ాభావంబులన్ 
సుగతిం గానని మూఢులం గని మద్వన్ శ్లకింతు సరేిశిరా!  

 

7-366-వచనము 
ద్ేవా! మునీందుిలు నిజవిముకతకాములయి విజనసథలంబులం దపంబు 
లాచర ంతుర్ు; కాముకతింబు నొలిక యుండువార కి నీ కంటె నొండు శర్ణంబు 
లేదు గావున నినుి సేవించెదర్ు; కొందఱు కాముకులు కర్దియకండూతిచేతం 
దనియని చందంబునుఁ దుచేంబయి పశు పక్ి కిీమి కీట సామానాం బయిన 
మ్మైథునాద్వ గృహ్ మే్ద్వ సుఖ్ంబులం దనియక కడపట నతి దుఃఖ్వంతు 
లగుదుర్ు; నీ పసిాదంబు గల సుగుణుండు నిష్ాకముం డయియుండు. 
మౌనవతి జప తప శురాతాధాయనంబులును నిజధర్ెవాాఖ్ాాన విజనసథల 
నివాస సమాధులును మోక్షహేతువులగు; నయిన నివి పద్వయు 
నింద్వయిజయంబు లేనివార కి భోగార్థంబులయి వికయీించువార కి 
జీవనోపాయంబులయి యుండు; డాంభికులకు వారాత కర్ంబులయి 
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సఫలంబులుగావు; భకిత లేక భవద్ీయజాఞ నంబు లేదు; ర్ూపర్హితుండ వ ైన నీకు 
బీజాంకుర్ంబులక ైవడిుఁ గార్ణకార్ాంబు లయిన సదసదూిపంబులు ర ండును 
బకిాశమానంబు లగు; నా ర ంటి యందును భకితయోగంబున బుద్వధమంతులు 
మథనంబున ద్ార్ువులందు వహిిం గనియిెడు తెఱంగున నినుి 
బొ డుఁగందుర్ు; పంచభూత తనాెతంిబులును పాిణేంద్వియంబులును 
మనోబుదధయహ్ంకార్ చితతంబులును నీవ; సగుణంబును నిర్ు్ ణంబును నీవ; 
గుణాభిమాను లయిన జననమర్ణంబుల నొందు విబుధు లాదాంతంబులు 
గానక నిర్ుపాధ్వకుండవ ైన నిన ిఱుంగర్ు; తతతవజుఞ లయిన విద్ాింసులు 
వేద్ాధాయనాద్వ వాాపార్ంబులు మాని వేద్ాంతపతిిపాదుాండ వగు నినుి 
సమాధ్వవిశ్ేషంబుల న ఱింగ  సేవింతుర్ు; అద్వగావున. 

 

7-367-సీస పదాము 
నీ గృహాంగణభూమి నిటలంబు మోవంగ;  
 మోద్వంచి నితాంబు మొొకకుఁడేని 
నీ మంగళ్సతవ నికర్ వర్ణంబులు;  
 పలుమాఱు నాలుకుఁ బలుకుఁడేని 
నీ యధ్ీనములుగా నిఖిలకృతాంబులు;  
 ప్రియభావమున సమర పంపుఁడేని 
నీ పద్ాంబుజముల నిర్ెల హ్ృదయుుఁడెై;  
 చింతించి మకుకవుఁ జికకుఁడేని 
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7-367.1-తటేగతీి 

నినుిుఁ జ వులార్ వినుఁడేని నీకు సేవ 
చేయరాుఁడేని బహి్ెంబు జ ందుఁ గలుఁడె?  
యోగ  యిెైనుఁ దపో వతియోగ  యైెిన 
వేద్వ యిెైన మహాతతతవవేద్వ యిెైన.  

 

7-368-వచనము 
కావున భవద్ీయ ద్ాసాయోగంబుుఁ గృపజేయు" మని పణితుండెైన పహిిాదుని 
వర్ణనంబునకు మ్మచిు నిర్ు్ ణం డయిన హ్ర  రోషంబు విడిచి యిటినియిె. 

 

7-369-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
సంతోషరంచితి నీ చర తమిునకున్ సదాద ిమౌుఁగాక నీ 
యంతరాింఛితలాభ మ్మలిుఁ గర్ుణాయతుత ండన ై యిచెుదం 
జింతం జ ందకు భకతకామదుుఁడ నే సరదధంబు దురోి కుాుఁడన్ 
జంతుశ్ేణీికి ననుిుఁ జూచినుఁ బునరా్నెంబు లే దర్ాకా!  

 

7-370-ఆటవ లద్వ 
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సకలభావములను సాధులు విధ్ాింసు 
లఖిల భదవిిభుుఁడ న ైన ననుిుఁ 
గోర్ుక ల్లమెటంచుుఁ గోర్ుదు ర చెుదుఁ 
గోర్ు మ్మద్వా  యైెినుఁగుఱి! నీవు.  

 

7-371-వచనము 
అని పర్మే్శిర్ుండు పహిిాదునియందుుఁ గల సకామతింబుుఁ ద్ెల్లయుకొఱకు 
వంచించి యిటాట నతిచిున; నతండు నిష్ాకముండెైన యేికాంతి గావునుఁ గామంబు 
భకితయోగంబునకు నంతరాయం బని తలంచి యిటినియిె; "ఉతపతిత  మొదలు 
కామాదానుభవాసకిత లేని నాకు వర్ంబు ల్లచెుదనని వంచింపనేల? 
సంసార్బీజంబులును హ్ృదయబంధకంబులు నయిన గామంబులకు వ ఱచి 
ముముక్షుండన ై సేమంబుకొఱకు నేమంబున నినుిం జేర తి; కామంబులును 
నింద్వయింబులును మనశశరీర్ ధ్ెైర్ాంబులు మనీష్ా పాిణ ధర్ెంబులును 
లజాా సెర్ణలక్మెసతాతేజఞవిశ్ేషంబులును నశించు; లోకంబు లందు భృతుా 
లర్థకాము లయి రాజుల సేవింతుర్ు రాజులుం బయిోజనంబు లర థంచి భృతుాలకు 
నర్థంబు లగసంగుదు; ర్విిధంబు గాదు; నాకుం గామంబు లేదు; నీకుం 
బయిోజనంబు లే; దయినను ద్ేవా! వర్దుండ వయిెాద వేనిుఁ గామంబులు 
వృద్వధ ుఁబొ ందని వర్ంబుుఁ గృపజేయుము; కామంబులు విడిచిన పుర్ుషుండు 
నీతోడ సమాన విభవుం డగు నర్సరంహ్! పర్మాతె! పుర్ుష్ో తతమ!" యని 
పణివ పూర్ికంబుగా నమసకర ంచిన హ్ర  యిటినియిె. 
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7-372-సీస పదాము 
నీ యటిట సుజాఞ న నిపుణు లేకాంతులు;  
 గోర్ుకలు నా యందుుఁ గోర్ నొలి;  
ర్టెైి నుఁ బహిిాద! యసురేందిభర్తవ ై;  
 సాగ  మనింతర్ సమయ మ్మలి 
నిఖిలభోగంబులు నీవు భోగ ంపుము;  
 కలాాణబుద్వధ  నా కథలు వినుము;  
సకలభూతములందు సంపూర్ుణ ుఁ డగు ననుి;  
 యజేఞశు నీశిర్ు నాతె నిల్లప్ర 

 

7-372.1-ఆటవ లద్వ 
కర్ెచయము ల లి ఖ్ండించి పూజన 
మాచర ంపు మీశిరార్పణముగ;  
భోగముల నశించుుఁ బుణాంబు; వతిములుఁ 
బాప సంచయములు పాయు నినుి.  

 

7-373-వచనము 
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మఱియు మీుఁదటుఁ గాలవేగంబునం గళేబర్ంబు విడిచి తెైరలోకావిరాజ 
మానంబును ద్వవిజరాజజేగీయమానంబును బర పూర త దశద్వశంబును నయిన 
యశంబుతోడ ముకతబంధుండవ ై ననుి డగ్ఱెదవు; వినుము. 

 

7-374-ఆటవ లద్వ 
నర్ుుఁడు ప్రియముతోడ నాయవతార్ంబు,  
నీ యుద్ార్గీత నికర్ములను 
మానసరంచునేని మఱి సంభవింపుఁడు 
కర్ెబంధచయముుఁ గడచిపో వు.  

 

7-375-వచనము 
అనినుఁ బహిిాదుం డిటినియిె. 

 

7-376-సీస పదాము 
దంషరట రవ ై తొలి్ల సో దర్ుని హిర్ణాాక్షు;  
 నీవు చంపుటుఁ జేసర నిగహీ్మున 
మా తండి ిరోషనిర్ెగుిుఁడెై సర్ిలో;  
 కేశిర్ుుఁ బర్ము ని న ిఱుుఁగ లేక 
పర పంథవ పగ ద్వ నీ భకుత ండ నగు నాకు;  
 నపకార్ములు జేసె నతుఁడు నేుఁడు 
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నీ శ్ాంతదృషరటచే నిర్ెలతిము నొంద్ెుఁ;  
 గావున బాప సంఘంబువలనుఁ 

 

7-376.1-తటేగతీి 

బాసర శుద్ాధ తెకుుఁడు గాుఁగ భవాగాత!ి  
వర్ము వేుఁడెద నా కిముె వనజనేత!ి  
భకతసంఘాతముఖ్పదెపదెమిత!ి  
భకతకలెషవలి్లకాపట లవిత!ి  

 

7-377-వచనము 
అనిన భకుత నికి భకతవతసలుం డిటినియిె. 

 

7-378-మతేతభ వికీీడతిము 
నిజభకుత ండవు నాకు నినుిుఁ గనుటన్ నీ తండి ితిిససపత  పూ 
ర్ిజులం గూడి పవితుిుఁడెై శుభగతిన్ వర తంచు విజాఞ నద్ీ 
పజితానేక భవాంధకార్ు లగు మదాకుత ల్ వినోద్వంచు ద్ే 
శజనుల్ దురా్నుల ైన శుదుా లు సుమీ సతాంబు ద్ెైతోాతతమా!  

 

7-379-సీస పదాము 
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ఘనసూక్షె భూతసంఘాతంబులోపల;  
 న లి వాంఛలు మాని యెివి ర్యిన 
నీ చందమున ననుి న ఱయ సేవించిన;  
 మదాకుత  లగుదుర్ు మతపర్ులకు 
గుఱి జేయ నీవ యోగుాుఁడ వ ైతి విటమీుఁద;  
 వేదచోద్వత మ్మైన విధముతోడుఁ 
జితతంబు నా మీుఁదుఁ జేర ు మీ తండికిిుఁ;  
 బేతికర్ెములు సంప్ీితిుఁ జేయు 

 

7-379.1-తటేగతీి 

మతుఁడు ర్ణమున నేుఁడు నా యంగమర్శ 
నమున నిర్ెల ద్ేహ్ుుఁడెై నవామహిమ 
నపగతాఖిలకలెషుుఁ డెైుఁ తనర ు 
పుణాలోకంబులకు నేుఁగుుఁ బుణాచర త!  

 

7-380-వచనము 
అని యిట ి  నర్సరంహ్ద్ేవు డానతిచిున హిర్ణాకశిపునకుం బహిిాదుండు 
పర్లోకకియీలు జేసర, భూసురోతతములచేత నభిషరకుత ండయిెా నయిెాడం బసిాద 
సంపూర్ణ ముఖ్ుండెైన శ్రనీృసరంహ్ద్ేవుని జూచి ద్ేవతాపమిుఖ్సహితుం డెైన 
బహి్ెద్ేవుం డిటినియిె, 
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7-381-సీస పదాము 
ద్ేవద్ేవాఖిలద్ేవేశ! భూతభా;  
 వన! వీుఁడు నా చేత వర్ముపడసర 
మతసృషటజనులచే మర్ణంబు నొందక;  
 మతుత ుఁడెై సకలధర్ెములుుఁ జ ఱచి 
నేుఁడు భాగాంబున నీచేత హ్తుుఁ డయిెాుఁ;  
 గలాాణ మమర  లోకముల క లి 
బాలు నీతని మహాభాగవతశ్ేషీుఠ ుఁ;  
 బతిికించితివి మృతుా భయముుఁ బాప్ర 

 

7-381.1-తటేగతీి 

వర్ముుఁ గృపజేసరతివి మే్లు వార జాక్ష!  
నీ నృసరంహావతార్ంబు నిషఠ తోడుఁ 
దగ ల్ల చింతించువార్లు దండధర్ుని 
బాధ నొందర్ు మృతుావు బార ుఁ పడర్ు.  

 

7-382-వచనము 
అనిన నర్సరంహ్ద్ేవుం డిటినియిె. 
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7-383-కంద పదాము 
మనిించి దే్వశతుిల 
క నిుఁడు నిట వంటి వర్ము ల్మకుము పా పో  
తపనుిలకు వర్ము ల్లచుుట 
పనిగముల కమృత మిడుట పంకజగరాా!  

 

7-384-వచనము 
అని యిటాి నతిచిు బహిాెద్వద్ేవతాసమూహ్ంబుచేుఁ బూజితుుఁడెై భగవంతుండెైన 
శ్రనీృసరంహ్ద్ేవుండు తిరోహితుండయిెా; పహిిాదుండును శూల్లకిుఁ బణిమిలి్ల 
తమిెచూల్లకి వందనంబులు జేసర బజిాపతులకు మొొకిక భగవతకళ్ల ైన 
ద్ేవతలకు నమసకర ంచినం జూచి బహి్ెద్ేవుండు శుకాీద్వ మునీంద ిసహితుండెై 
ద్ెైతాద్ానవరాజాంబునకుం బహిిాదుం బటటంబు గటిట  యతనిచేతం బూజితుండెై 
ద్ీవించె; నంత నీశ్ానాద్వ నిఖిల ద్ేవతలు వివిధంబులగు నాశ్రరాిదంబులచేత నా 
పహిిాదునిుఁ గృతార్ుథ ం జేసర తమిెచూల్లని ముందట నిడుకొని నిజసాథ నంబునకుుఁ 
జనిర ; ఇట ి  విషుణ ద్ేవుండు నిజపార్శవచర్ు ల్లర్ువుర్ు బాిహ్ెణశ్ాపంబునం జేసర 
బథిమ జనెంబున ద్వతిపుతుిల ైన హిర్ణాాక్ష హిర్ణాకశిపు లను వరాహ్ 
నార్సరంహ్ ర్ూపంబుల నవతర ంచి వధ్వయించె; ద్వితీయ భవంబున రాక్షస 
జనెంబు ద్ాల్లున రావణ కుంభకర్ుణ లను శ్రరీామ ర్ూపంబున సంహ్ర ంచె; 
తృతీయ జనెంబున శిశుపాల దంతవకుతు లను ప్ేర్ులం బసిరద్వధ  నొంద్వన వార్లను 
శ్రకీృషణ  ర్ూపంబున ఖ్ండించె; నివిిధంబున మూుఁడు జనెంబుల గాఢ 
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వ ైరానుబంధంబున నిర్ంత ర్సంభావిత ధ్ాానుల ై వార్లు నిఖిల కలెష విముకుత  
ల ై హ్ర ం గద్వసర" ర్ని చెప్రప నార్దుం డిటినియిె. 

 

7-385-ఉతపలమాల 

శ్ర ీర్మణీయమ్మైన నర్సరంహ్ విహార్ము నిందశితుి సం 
హార్ముుఁ బుణా భాగవతుుఁడెైన నిశ్ాచర్నాథపుత ిసం 
చార్ము న విుఁడెైన సువిచార్త వినిుఁ బఠ ంచినన్ శుభా 
కార్ముతోడ నే భయముుఁ గల్ని లోకముుఁ జ ందు భూవరా!  

 

7-386-మతేతభ వికీీడతిము 
జలజాతపభివాదులున్ మనములోుఁ జర ుంచి భాష్ావళిం 
బలుకన్ లేని జనారా్నాహ్ియ పర్బహి్ెంబు నీ యింటిలోుఁ 
జ ల్ల యిెై మే్నమఱంద్వ యైెి సచివుుఁడెై చితతప్రియుండెై మహా 
ఫలసంధ్ాయకుుఁడెై చర ంచు టద్వ నీ భాగాంబు రాజఞతతమా!  

7-12-తిపిురాసుర్ సంహార్ము 

7-387-కంద పదాము 
బహ్ుమాయుుఁడెైన మయుచే 
విహ్తం బగు హ్ర్ుని యశము విఖ్ాాత జయా 
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వహ్ముగ నీ భగవంతుుఁడు 
మహితాతుెుఁడు మునొినర ు మనుజవరేణాా!  

 

7-388-వచనము 
అనిన ధర్ెనందనుం డిటినియిె. 

 

7-389-కంద పదాము 
ఏ కర్ెంబున విభుుఁడగు  
శ్రకీంఠుని యశము మయునిచే సుడివడియిెన్ 
వ ైకుంఠుుఁ డెవిిధంబునుఁ 
గ ైకొని తతీకర త చకకుఁగా నొనర ంచెన్.  

 

7-390-వచనము 
అనిన నార్దుం డిటినియిె. 

 

7-391-కంద పదాము 
చకాీ యుధబలయుతు లగు 
శకాీ దుల కోహ్టించి శమీమున నసుర్ుల్ 
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సాకోీ ధంబున నర గ ర్ 
వికీమములు మాని మయుని వ నుకకు నధ్వపా!  

 

7-392-వచనము 
ఇట ి  ర్కకసులు దన వ నుకుఁ జొచిున మాయానిలయుండును దుర్ణయుండును 
న ైన మయుండు దన విద్ాాబలంబున నయోర్జత సువర్ణమయంబుల ై 
యిెవిర కిని లక్ింపరాని గమనాగమనంబులును వితర కంపరాని 
కర్కశపర చేదంబులును గల్లగ న తిిపుర్ంబుల నిర ెంచి యిచిున, నకతంచర్ు 
లందఱు నందుంబవిేశించి కామసంచార్ుల ై పూర్ివ ైర్ంబుుఁ దలంచి 
సనాయకంబు లయిన లోకంబుల నసోత కంబయిన నిజబలాతిరేకంబున శ్లకంబు 
నొంద్వంచిన. 

 

7-393-కంద పదాము 
లోకాధ్వనాథు ల లిను 
శ్లకాతుర్ు లగుచు శర్ణు జొచిుర  దుష్ాట  
నీక విదళ్నాకుంఠున్ 
శ్రకీంఠున్ భువనభర్ణచితోత తకంఠున్.  

 

7-394-వచనము 
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ఇట ి  సకలలోకేశిర్ుం డగు మహేశిర్ుం జేర  లోకపాలకులు పణితుల ై పూజించి 
కర్కమలంబులు ముకుళించి. 

 

7-395-కంద పదాము 
తిిపురాలయు లగు ద్ానవు 
లపరాజితు లగుచు మాకు నశ్ాీంతంబున్ 
వపురాద్వప్ీడుఁ జేసెద 
ర్పరాధ్వకులను వధ్వంపు మగజాధ్ీశ్ా!  

 

7-396-కంద పదాము 
ద్ీనులము గాక యుషెద 
ధ్ీనులమ్మై యుండు మే్ము ద్ేవాహితద్య  
రీినుల మ్మైనార్ము బల 
హమనుల మగు మముెుఁ గావు మీశ్ాన! శివా!  

 

7-397-వచనము 
అనిన భకతవతసలుం డగు పర్మే్శిర్ుండు శర్ణాగతు ల ైన గీరాిణుల వ ఱవకుం 
డని దురాిర్బలంబున బాణాసనంబుుఁ గేల నంద్వకొని యొకక ద్వవాబాణంబు 
సంధ్వంచి తిిపుర్ంబులపయి నేసరన మారాత ండమండలంబున వ లువడు 
మయూఖ్జాలంబుల చందంబునుఁ దద్ాబణంబువలన ద్ేద్ీపామానంబుల ై యనేక 
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బాణసహ్సంిబులు సంభవించి భూ నభోంతరాళ్ంబులు నిండి మండి తెపపలుగాుఁ 
గుపపలు గ్ని తిిపుర్ంబుల పయిుఁ గప్ెప; నపుపడు తద్ాబణపావక హేతిసంద్యహ్ 
దందహ్ామాను ల ై గతాసు లయిన తిిపుర్పుర్ నివాసులం ద్ెచిు మహాయోగ  
యిెైన మయుండు సరదధర్సకూపంబున వ ైచిన. 

 

7-398-కంద పదాము 
సరద్ాధ మృతర్స మహిమను 
శుదధమహావజతిులా శ్లభిత తను ల ై 
వృద్వధ ం బొ ంద్వర  ద్ానవు 
లుదధత నిరాాత పావకోపము లగుచున్.  

 

7-399-కంద పదాము 
కూపామృత ర్ససరద్వధని 
ద్ీప్రతుల ై నిల్లచి యుని ద్ేవాహితులన్ 
ర్ూప్రంచి చింత నొంద్ెడు 
గోపధిజుుఁ జూచి చకిీ కుహ్నానిితుుఁడెై.  

 

7-400-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఉతాసహ్ంబున నొకక పాుఁడిమొదవ ై యూథంబు ఘాొణించుచున్ 
వతసంబెై తనవ ంట బహి్ె నడవన్ వ ైకుంఠుుఁ డేతెంచి యు 
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దాతసతతవంబునుఁ గూపమధా ర్సముం ద్ాివ న్ విలోకించుచుం 
దతౌసభాగానిమగుి ల ై మఱచి రా ద్ెైతుాల్ నివార ంపుఁగన్.  

 

7-401-వచనము 
ఇట ి  విషుణ ండు మోహ్నాకార్ంబున ధ్ేను వయి వచిు తిిపుర్ మధా 
కూపామృతర్సంబు ద్ాివిన న ఱింగ  శ్లకాకులచితుత  లయిన ర్సకూపపాలకులం 
జూచి మహాయోగ  యిెైన మయుండు వ ఱుఁగుపడి ద్ెైవగతిం జింతించి శ్లకింపక 
యిటినియిె. 

 

7-402-ఆటవ లద్వ 
 అమర్ు ల ైన దనుజు ల ైనను నర్ు ల ైన 
న ంత నిపుణు ల ైన న విర ైన 
ద్ెైవికార్థచయముుఁ దప్రపంపుఁగా లేర్ు 
వలదు దనుజులార్! వగవ మనకు.  

 

7-403-వచనము 
అని పల్లక ; అంత విషుణ ండు న ైజంబు ల ైన ధర్ెవిజాఞ నవిద్ాాతపో  విర్కిత సమృద్వధ  
కియీాశకితవిశ్ేషంబుల శంభునికిుఁ బాిధ్ానాంబు సమర పంచి ర్థసూత కేతు వర్ె 
బాణాసన పమిుఖ్ సంగాీమ సాధనంబులు చేసరనం గ ైకొని. 
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7-404-మతేతభ వికీీడతిము 
శర  యిెై కార్ుెకి యిెై మహాకవచి యైెి సనాిహి యిెై వాహి యైెి 
సర్థుండెై సనియంత యిెై సబలుుఁడెై సతేకతనచేతుిుఁ డెై 
పర్మే్శుం డొక బాణమున్ విడిచెుఁ దద్ాబణానలజాిలలం 
బుర్ముల్ కాల  ఛటచేటధిని నభోభూమధాముల్ నిండగన్.  

 

7-405-వచనము 
ఇట ి  హ్ర్ుండు దుర్వగాహ్ంబు ల ైన తిిపుర్ంబుల నభిజినుెహ్ూర్తంబున 
భసెంబు చేసర కూల్లున, నమర్ గర్ుడ గంధర్ి సాధా యక్ష వలిభులు వీక్ించి 
జయజయశబాంబులు జేయుచుుఁ గుసుమ వరి్ంబులు వర ించిర ; పజిలు 
హ్ర ించిర ; బహిాెదులు గీర తంచి; ర్పసర్సలు నర తంచిర ; ద్వవా కాహ్ళ్ దుందుభి 
ర్వంబులును మునిజనోతసవంబులును బచిుర్ంబు లయిెా; నిట ి  విశిజనీనం 
బగు తిిపురాసుర్సంహార్ంబున నఖిలలోకులును సంతసరలి్ల యుండ 
నయావసర్ంబున. 

 

7-406-ఆటవ లద్వ 
తృణకణముల భంగ  ద్వపిుర్ంబుల దహించి 
పర్ముుఁ డవాయుండు భదయిశుుఁడు 
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శివుుఁడు పదెజాద్వ జేగీయమానుుఁ డెై 
నిజనివాసమునకు న మిెుఁ జనియిె.  

 

7-407-వచనము 
ఇట ి  నిజమాయావిశ్ేషంబున మర్తయలోకంబున విడంబించుచుని విషుణ ని 
పరాకమీవిధ్ానంబులు మునిజనవందామానంబు ల ై సకలలోకకలాాణ 
పధి్ానంబుల ై యుండు" ననిన విని నార్దునకు ధర్ెనందనుం డిటినియిె. 

7-13-వరాణ శమీ ధర్ెంబులు 

7-408-సీస పదాము 
అనఘాతె! సకల వరాణ శమీాచార్ స;  
 మెత ధర్ె మ్మయాద్వ మానవులకు?  
నే ధర్ెమున నర్ుం డిదధ  విజాఞ నము;  
 భకితయుుఁ బాిప్రంచుుఁ? బదెజునకు 
సాక్ాతుసతుండవు సర్ిజుఞ ుఁడవు నీకు;  
 న ఱుుఁగరానిద్వ ధర్ె మింత లేదు;  
నారాయణపరాయణసాింతు లనఘులు;  
 శ్ాంతులు సదయులు సాధువృతిత  

 

7-408.1-ఆటవ లద్వ 
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మ్మఱయుచుని ఘనులు మీవంటి వా ర ద్వా  
పర్మధర్ె మనుచు భకితుఁ దలుఁతు 
ర్టిట  ధర్ెర్ూప మఖిలంబు న ఱిుఁగ ంపు;  
వినుఁగ నిచే గలుఁదు విమలచర త!  

 

7-409-వచనము 
అనిన నార్దుండు ధర్ెరాజుం జూచి "ద్ాక్ాయణి యందు నిజాంశంబున 
నవతర ంచి భువనశ్లభనంబుకొఱకు బదర కాశమీంబునుఁ దపో నిర్తుండయి 
యుని నారాయణునివలన సనాతనంబగు ధర్ెంబు వింటి; నద్వ చెప్ెపద; సకల 
వర్ణంబుల జనులకు సతాంబును, దయయును, నుపవాసాద్వ తపంబును, 
శ్ౌచంబును, సెైర్ణయును, సదసద్వివేకంబును, మనోనియమంబును, 
బహిర ంద్వయి జయంబును, హింసలేమియును, బహి్ెచర్ాంబును, ద్ానంబును, 
యథయచితజపంబును, సంతోషంబును, మారా్వంబును, సమదర్శనంబును, 
మహాజనసేవయు, గాీమాంబులయిన కోర కలు మానుటయు, నిషులకియీలు 
విడుచుటయు, మితభాషరతింబును, ద్ేహ్ంబు గాని తనుి వ దకికొనుటయు, 
ననోిదకంబులు పాిణులకుం బంచి యిచుుటయుుఁ, బాిణులందు 
ద్ేవతాబుద్వధయు, నాతెబుద్వధంజేయుటయు, శ్రనీారాయణచర్ణసెర్ణ కీర్తన శవీణ 
సేవార్ున నమసాకర్ ద్ాసాాతెసమర్పణ సఖ్ాంబు లనియిెడి తిింశలిక్షణంబులు 
గలుగ వలయు; నందు సతుకలాచార్ుం డయి మంతవింతంబు లయిన 
గరాాద్ానాద్వసంసాకర్ంబు లవిచిేనింబులుగాుఁ గలవాుఁడు ద్విజుండు ద్విజునకు 
యజన యాజనాధాయ నాధ్ాాపన ద్ానపతిిగహీ్ంబు లను షటకర్ెంబులు 
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విహితంబులు రాజునకుుఁ బతిిగహీ్ వాతిర కతంబు లయిన యజనాద్వ 
కర్ెంబులయిదును బజిాపాలనంబును బాిహ్ెణులుగానివార వలన 
దండశులాకదులు గ్నుటయు విహిత కర్ెంబులు; వ ైశుానికిుఁ గృషర వాణిజా 
గోర్క్షణాద్వ కర్ెంబులును బాిహ్ెణకులానుసర్ణంబులును విహితంబులు; 
శూదుినకు ద్విజ శుశీూష జేయవలయు. 

 

7-410-సీస పదాము 
విను కరి్ణాద్వకవృతితకంటెను మే్లు;  
 యాచింపనొలిని యటిటవృతిత ;  
పాిపతంబు గ ైకొని బతిుకుకంటెను ల సస;  
 యనుద్వనంబును ధ్ానా మడిగ కొనుట;  
యాయవార్ముకంటె నధ్వక కళాాణంబు;  
 పఱిగ యిెనుిల ధ్ానాభక్షణంబు;  
శిలవృతితకంటెను శ్ేయీ మాపణముల;  
 బడాగ ంజలు ద్వని బదిుకుుఁ గనుట 

 

7-410.1-ఆటవ లద్వ 
యెిడర్ుచోట నృపతికీ నాలు్ వృతుత లుుఁ 
దగుుఁ; బతిిగహీ్ంబు దగదు; తలుఁప 
నాపదవసర్ముల నధముుఁ డెకుకవజాతి 
వృతిత  నుని ద్యషవిధముగాదు.  
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7-411-వచనము 
వినుము; శిలవృతితయు నుంఛవృతితయు ఋత మనియు నయాచిత వృతిత  
యమృతమనియు యాచాివృతిత  మృతమనియుుఁ గరి్కవృతిత  పమిృత మనియు 
న నుిదుర్ు; అటిట  వృతుత  ల ఱింగ  జీవించుట మే్లు; వాణిజాంబు 
సతాానృతమనియు; శివృతిత  నీచసేవ యనియుుఁ బలుకుదుర్ు; 
సర్ివేదమయుండు బాిహ్ెణుండు; సర్ిద్ేవ మయుండు క్షతిియుండు; 
బాిహ్ెణ క్షతిియులకు నీచసేవనంబు కర్తవాంబు గాదు. 

 

7-412-కంద పదాము 
దమమును శ్ౌచముుఁ దపమును 
శమమును మారా్వముుఁ గృపయు సతాజాఞ న 
క్షమలును హ్ర భకితయు హ్ 
రి్ము నిజలక్షణము లగజీాతికి నధ్వపా!  

 

7-413-ఉతపలమాల 

శ్ౌర్ాము ద్ానశ్రలముుఁ బిసాదము నాతెజయంబుుఁ ద్ేజమున్ 
ధ్ెైర్ాము ద్ేవభకితయును ధర్ెము నర్థముుఁ గామమున్ బుధ్ా 
చార్ాముకుందసేవలును సతకృతియుం బర తోషణంబు స 
ద్ీిర్ాము ర్క్షణంబుుఁ బృథవవీవర్శ్ేఖ్ర్! రాజచిహ్ిముల్.  
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7-414-కంద పదాము 
ధరాెర్థకామవాంఛయు 
నిర్ెల గుర్ుద్ేవ విప ినివహార్ునముల్ 
నిర్ెదభావముుఁ బమిదము 
శర్ెకర్తిమును వ ైశాజనలక్షణముల్.  

 

7-415-ఉతపలమాల 

సేతయము లేనివృతితయు శుచితిము సనుితియున్ నిజేశులన్ 
మాయలు లేక డాయుటయు మంతమిు జ పపక పంచయజఞముల్ 
చేయుటయున్ ధరామర్ుల సేవయు గోవులర్క్షణంబు న 
నాాయములేమియున్ మనుజనాథ! యిెఱుంగుము శూదధిర్ెముల్.  

 

7-416-సీస పదాము 
నిలయము పాటించి నిర్ెలద్ేహ్ యిె;ై  
 శృంగార్ మే్ప ి దుా ుఁ జేయవలయు 
సతాప్రియాలాపచతుర్యిెై పాిణేశు;  
 చితతంబు ప్ేిమ ర్ంజింపవలయు 
ద్ాక్ిణా సంతోష ధర్ె మే్ధ్ాదుల;  
 ద్ెైవత మని ప్రియుుఁ దలుఁపవలయు 
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నాథుుఁ డే పదధతి నడచు నా పదధతి;  
 నడచి తదబంధుల నడపవలయు 

 

7-416.1-ఆటవ లద్వ 
మారా్వమునుఁ బతికి మజాన భోజన 
శయన పాన ర్తులు జర్పవలయు 
విభుుఁడు పతితుుఁడెైన వ లుఁద్వ పాతివతిా 
మహిముఁ బుణుాుఁ జేసర మనుపవలయు.  

 

7-417-కంద పదాము 
తర్ుణి దన పాిణవలిభు 
హ్ర భావముగా భజించి యతుఁడున్ తానున్ 
సరర క ైవడ ివర తంచును 
హ్ర లోకము నందు సంతతానందమునన్.  

 

7-418-కంద పదాము 
ఉపవాసంబులు వతిములు 
దపములు వేయిేల భర్త ద్ెైవత మని ని 
షకపటతుఁ గ్ల్లున సాధ్వికి 
నృపవర్! దురి్భము లేదు నిఖిలజగములన్.  
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7-419-వచనము 
మఱియు సంకర్జాతు లయిన ర్జక చర్ెకార్క నట బుర్డ క ైవర్తక మిే్చే భిలుి  
లను నంతాజాతు లేడుిర్కును జండాల పులకస మాతంగ జాతులకును నాయా 
కులాగతంబు ల ైన వృతుత లుఁ జ్ర్ాహింసాదులు వర ాంచి సంచర ంపవలయు; 
మానవులకుుఁ బతిియుగంబున న ైసర ్కంబుల ైన ధర్ెంబులు ర ండు లోకంబు 
లందును సుఖ్కర్ంబు లని వేదవిదుల ైన ప్ెదాలు చెపుపదుర్ు; కార్ుకార్ున 
దున ిడు క్ేతంిబు లావు చెడు; నందు జలి్లన బీజంబులు నిసేతజంబు ల ై యుండి 
ల ససగ నంకుర ంపవు; నిర్ంతంర్ ఘృతధ్ారావరి్ంబున దహ్నునకు 
ద్ాహ్కతింబు లేక శ్ాంతిం జ ందు; నందు వేల్లున హ్వాంబులు ఫల్లంపవు; 
తద్విధంబున ననవర్తకామానుసంధ్ానంబునుఁ గామోనుెఖ్ంబెైన చితతంబు 
కామంబులం దనిసర నిష్ాక మంబెై విర్కిత నొందుం; గావున సతతవసిభావంబుతోడ 
న పుపడుుఁ దపపక నిజవంశ్ానుగత విహితధర్ెంబున వర తంచు నర్ుండు మ్మలిన 
సాిభావికకర్ెపర్తింబు విడిచి ముకిత నొందు; జాతి మాతంిబునుఁ బుర్ుషునికి 
వర్ణంబు నిరేాశింపం బనిలేదు; శమదమాద్వ వర్ణలక్షణ వావహార్ంబులుఁ 
గనవలయు" నని మఱియు నార్దుం డిటినియిె. 

 

7-420-కంద పదాము 
కమీమున వర్ణంబుల చి 
హ్ిము ల లిను జ పపుఁబడియిె నాశమీముల ధ 
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ర్ెము ల ఱిుఁగ ంచెద ననిియు 
సమద్ాహితహ్ృదయశూల! సదమలశ్రలా!  

 

7-421-వచనము 
వినుము; బహి్ెచార  మౌంజీ క్ప్ీన యజఞఞ పవీత కృష్ాణ జిన పాలాశ దండ 
కమండలు ధర్ుండును, సంసాకర్హమన శిరోర్ుహ్ుండును, దర్ాహ్సుత ండును, 
శ్రలపశిసుత ండును, మౌనియు న ై తిిసంధాంబును బహి్ెగాయతిి జప్రయించుచు 
సాయంపాితర్వసర్ంబులు నర్క పావక గుర్ు దే్వతోపాసనంబులు చేయుచు 
గుర్ుమంద్వర్ంబునకుం జని ద్ాసుని చందంబున భకిత వినయ సౌమనసాంబులు 
గల్లగ  వేదంబు చదువుచు నధాయ నోపకమీావసానంబుల గుర్ుచర్ణంబులకు 
నమసకర ంచుచు రేపుమాపును విహిత గృహ్ంబుల భిక్ించి భైెక్షాంబు 
గుర్ువునకు నివేద్వంచి యనుజఞ గ్ని మితభోజనంబు కావించుచు నర్ికాలంబుల 
నుపవసరంచుచు నంగనలందు నంగనాసకుత లందుం బియోజనమాతి భాషణంబు 
లగనర్ుుచు గుర్ు పరాంగనలవలన నభాంగ కేశపసిాధన శరీర్మరా్న మజాన 
ర్హ్సా యోగంబులు వర ాంచుచు గృహ్ంబున నుండక జితేంద్వయితింబున 
సతాభాషణుం డయి సంచర ంపవలయు. 

 

7-422-ఆటవ లద్వ 
ప లుఁతి ద్ావవహిి పుర్ుషుుఁ డాజాఘటంబు 
కర్ుఁగ కుండ రాదు కద్వసెనేని  
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బహి్ె యిెైనుఁ కూుఁతుుఁ బటటకమానుఁడు 
వడుగు కింతి ప తుత  వలదు వలదు.  

 

7-423-వచనము 
వినుము; సిర్ూపసాక్ాతాకర్ంబున ద్ేహి బహిర ంద్వయిాద్వకం బయిన 
యింతయు నాభాసమాతంిబుగా నిశుయించి యెింద్ాుఁక జీవుండు సితంతుిుఁ 
డయిన యిాశిర్ుండు గాకుండు నంతదడవు నంగన యిద్వ పుర్ుషుండ నే 
ననియిెడి భేదబుద్వధ  మానుట కర్తవాంబు గాదు; బహి్ెచార  యతి గృహ్సుథ లం 
ద్ెవిుఁ డెైనుఁ జితతంబు పర  పకింబు గాక యద్ెైితానుసంధ్ానంబుజేసరన 
మూఢుండగుంగావున ర్హ్సాంబునుఁ బుతిిక న ైనం డాయకుండవలయు. 

 

7-424-చంపకమాల 

శిర్మున మే్న సంసకృతులు చేయక చందనభూషణాదాలం 
కర్ణము ల లి మాని ఋతుకాలములన్ నిజభార్ాుఁ బొ ందుచుం 
దర్ుణుల జూడుఁ బాఱక ధృతవతిుుఁడెై మధు మాంస వర ా యిెై 
గుర్ుతర్వృతితతో మ్మలుఁగు కోవిదుుఁ డొకక గృహ్సుథ  భూవరా!  

 

7-425-వచనము 
మఱియు ద్విజుండు గృహ్సుథ ండెై గుర్ువువలన నుపనిషదంగ సహితంబెైన 
వేదతయింబును బఠ యించి నిజాధ్వకారానుసార్ంబుగ నర్థవిచార్ంబు జేసర తన 
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బలంబుకొలంద్వ గుర్ువులకు నభీషటంబు లగసంగ  గృహ్ంబున నొండె వనంబున 
నొండె న ైషరఠ కతింబు నాశయీించి యొండె బాిణులతోడ జీవించుచు గుర్ువు నందు 
నగ ి యందు నాతె యందు సర్ిభూతంబు లందు నచుాతదర్శనంబు 
జేయుచు నింద్వయివాసనాద్వ మగుిండుగాక యెిఱుక గల్లగ  వర తంచుచు 
పర్బహి్ెంబు నొందు. 

 

7-426-కంద పదాము 
వినుము; వనపసిుథ నకున్ 
మునికథవతము ల ైన నియమములు గల వా చ  ్
పుపన వనగతుుఁడె ైమ్మలుఁగ డి 
ఘనుుఁడు మహ్రోి కమునకు గమనించు నృపా!  

 

7-427-వచనము 
అటమీుఁద గృహ్సాథ శమీంబు విడిచి వనంబునకుం జని దునిక పండెడి 
నీవారాద్వకంబు లగ ిపకింబు జేసర యొండె నామంబులు చేసర యొండె 
నర్కపకింబుల ైన ఫలాదు లగండె భక్ింపుచు వనాాహార్ంబుల 
నితాకృతాంబులయిన చర్ుపురోడాంశంబు లగనర్ుుచుుఁ బతిిద్వనంబును బూర్ి 
సంచితంబులు పర తాజించి నూతన దవిాంబులు సంగీహించుచు నగ ికొఱకుుఁ 
బర్ణశ్ాల యిెైనుఁ బర్ితకందర్ం బయిన నాశయీించుచు హిమ వాయు వహిి 
వరాి తపంబులకు సహించుచు నఖ్శెశీు కేశతనూర్ుహ్ంబులు పసిాధ్వతంబులు 
జేయక జటిలుండెై వసరయించుచు దండాజిన కమండలు వలకల పర చేదంబులు 
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ధర యించి పండెంిడెైన న నిమిద్ెైన నాలుగ ైన ర ండెైన నొక వతసర్ంబయినుఁ దపః 
పయిాసంబున బుద్వధ  నాశంబు గాకుండ ముని యైెి చర ంచుచు ద్ెైవవశంబున 
జరారోగంబులచేతుఁ జికిక నిజ ధరాెనుష్ాట న సమర్ుథ ండు గాని సమయంబున 
నిర్శన వతిుం డయి యగుిల నాతాెరోపణంబు జేసర సనాసరంచి యాకాశంబు 
నందు శరీర్ర్ంధంిబులును, గాల్ల యందు నిశ్ాశవసంబును, ద్ేజంబు లోపల 
నూషెంబును, జలంబుల ర్సంబును, ధర్ణి యందు శలా మాంస 
పమిుఖ్ంబులును, వహిి యందు వాకతంబుతోడ వాకుకను, నిందుిని యందు 
శిలపంబుతోడుఁ గర్ంబులును, విషుణ ని యందు గతితోడుఁ బదంబులును, బజిాపతి 
యందు ర్తితోడ నుపసథంబును, మృతుావందు విసర్్ంబుతోడుఁ బాయువును, 
ద్వకుకలందు శబాంబు తోడ శ్లీతంిబును, వాయు వందు సపర్శంబుతోడ 
దికుకను, సూర్ుా నందు ర్ూపంబుతోడుఁ జక్షువులును, సల్లలంబు లందుుఁ 
బచిేతసస హిత యయిన జిహ్ియు, క్ితి యందు గంధ సహితం బయిన 
ఘాొణంబును, జందుిని యందు మనోర్థంబులతోడ మనంబును, గవియైెిన 
బహి్ె యందు బో ధంబుతోడ బుద్వధయు, ర్ుదుిని యందహ్ంకార్ంబుతోడ 
మమతింబును, క్ేతజిుఞ ని యందు సతతవంబు తోడ జితతంబును. బర్ంబు నందు 
గుణంబులతోడ వ ైకార కంబును, డింద్వంచి యటమీుఁదుఁ బృథవవి యందుుఁ బృథవవిని 
జలంబునందు జలంబును ద్ేజంబు నందుుఁ ద్ేజంబును వాయువు నందు 
వాయువును గగనంబు నందు గగనంబును నహ్ంకార్తతతవంబు నందు 
నహ్ంకార్ంబును మహ్తతతత వంబు నందు మహ్తతతత వంబును బకిృతి యందు 
బకిృతిని నక్షర్ుండెైన పర్మాతె యందు లయంబు నొంద్వంచి చినాెతాివశ్ేషరతుం 
డయిన క్ేతజిుఞ ని నక్షర్తింబున న ఱింగ  దియర్హితుండెై దగాకాషుఠ ండెైన వహిి 
చందంబున బర్మాతె యిెైన నిర ికార్బహి్ెంబునందు ల్మనుండ గావలయు. 
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7-428-కంద పదాము 
అనఘ! వనపసిుథ ండెై 
చని తదధర్ెంబు ల్లట ి  సలుపుచు మఱియున్ 
మన నేని సనియసరంపం 
జను నటమీుఁదటను ముకత సంగతిమునన్.  

 

7-429-వచనము 
ఇట ి  వానపసిాథ శమీంబు జర్ప్ర సనియసరంచి దే్హ్మాతాివశిషుట ండును 
నిర్ప్ేక్షుండును బిక్షుండును నిరాశయీుండును నాతాెరాముండును 
సర్ిభూతసముండును శ్ాంతుండును సమచితుత ండును 
నారాయణపరాయణుండును న ై క్ప్ీనం బను నాచాేదకమాతంి బయిన 
వసత రంబు ధర యించి దండాద్వవాతిర కతంబులు విసర ాంచి యాతెపర్ంబులుగాని 
శ్ాసత రంబులు వర ాంచి గహీ్నక్షతాిద్వ విదాల జీవింపక భేదవాదంబులయిన 
తర్కంబులు దర కంపక యెిందును బక్మకర ంపక శిషుాలకు గంీథంబులు వంచించి 
యుపనాసరంపక బహ్ువిదాల జీవింపక మతాత ద్వవాాపార్ంబుల నులిసరలిక 
ప్ెకుకద్వనంబు లగకకయిెడ వసరయింపక యూర్ూర్ నొకొకకక రాతిి నిలుచుచుుఁ 
గార్ాకార్ణవాతిర కతం బయిన పర్మాతె యందు విశింబు దర శంచుచు 
సదసనెయంబయిన విశింబు నందు బర్బహి్ెంబయిన యాతె 
నవలోకించుచు జాగర్ణ సిపి సంధ్వ సమయంబుల నాతెనిరీక్షణంబు 
చేయుచు నాతెకు బంధమోక్షణంబులు యామాతంిబులుగాని వసుత పకిార్ంబున 



1516 పో తన తలెుగు భాగవతము – సపతమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

లేవనియును ద్ేహ్ంబునకు జీవితంబు ధుివంబు గాదనియును మృతుావు 
ధుివంబనియును న ఱుంగుచు భూతద్ేహ్ంబుల సంభవనాశంబులకు 
మూలంబయిన కాలంబు బతిీక్ించుచు నివిిధంబున జాఞ నోతపతిత  పర్ాంతంబుుఁ 
జర యించి యటమీుఁద విజాఞ నవిశ్ేషంబు సంభవించినుఁ బర్మహ్ంసుండయి 
దండాద్వచిహ్ింబులు ధర యించి యొండె ధర యింపక యొండె 
బహిర్ంగవాకతచిహ్ుిండు గాక యంతర్ంగవాకతంబయిన యాతాెనుసంధ్ానంబు 
గల్లగ  మనీషరయిెై బాహాానుసంధ్ానభావంబున మనుషుాలకుుఁ దనవలన నునెతత  
బాలమూకల తెఱంగుుఁ జూపుచుండవలయు. 

7-14-పిహిాద్ాజగర్ సంవాదము 

7-430-కంద పదాము 
మునివలిభుుఁ డజగర్ుుఁ డను 
సునయుండు హిర్ణాకశిపు సూనుండును ము 
నొినర ంచిన సంవాదము 
వినుమీ యర్థంబునందు వ లయు నరేంద్ాి!  

 

7-431-వచనము 
తొలి్ల భగవతి్ాయుం డయిన పహిిాదుండు కతిపయామాతా సమే్తుండెై 
లౌకికతతింబు న ఱింగ డికొఱకు లోకంబుల సంచర ంచుచు నొకకనాుఁడు 
కావేరీతీర్ంబున సహ్ాపర్ితతటంబున ధూళిధూసర తంబు లయిన 
కర్చర్ణాదావయవంబులతోడ గూఢంబెైన నిర్ెల తేజంబుతోుఁ గరాెకార్వచోల్లంగ 
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వరాణ శమీాదుల న విర కి న ఱుంగుఁ బడక నేల నింద్వంిచుచు నజగర్ వతిధర్ుండెైన 
మునిం గని డాయం జని విధ్వవత్రకార్ంబున నర ుంచి మునిచర్ణంబులకు 
శిర్ంబు మోప్ర మొొకిక యతని చర తంిబు ద్ెల్లయ నిచుయించి యిటినియిె. 

 

7-432-సీస పదాము 
భూమి నుద్య ాగ  యైెి భోగ  యిె ైయుండెడి;  
 నర్ుని క ైవడి మునినాథ! నీవు 
ఘనశరీర్ము ద్ాల్లు కదలవు చిత ిము;  
 దామయుకుత నకుుఁ గాని ధనము లేదు 
ధనవంతునకుుఁ గాని తగు భోగములు లేవు;  
 భోగ కిుఁ గాని సంపూర్ణమ్మైన 
తనువు లే దుద్య ాగధనభోగములు లేక;  
 నేల నూర్క పడి నిద ిపో వు 

 

7-432.1-ఆటవ లద్వ 
నీకు న ట ి  గల్లగ  నిర్ుపమ ద్ేహ్ంబు 
సముుఁడ వార్ుాుఁడవు విశ్ార్దుుఁడవు 
బుద్వధనిధ్వవి జనులుఁ బొ గడవు ద్ెగడవు 
నిద ిపతిిద్వనంబు నిలుప నేల?  
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7-433-వచనము 
అని యిట ి  పహిిాదుం డడిగ న వికసరతముఖ్ుం డయి మునీందుిండు తద్ీయ 
మధురాలాపసుధ్ార్సపవిాహ్ంబులు కర్ణంబులుఁ బర పూర్ణంబుల ైన నతని 
నవలోకించి యిటినియిె. 

 

7-434-సీస పదాము 
ఆంతర్ంగ కదృషరట నంతయు న ఱుుఁగుదు;  
 వార్ాసమెతుుఁడ వీ వసుర్వర్ా!  
విశిజంతువుల పవిృతిత  నివృతితల;  
 క్షణముల నీ యెిఱుంగనివి లేవు 
భగవంతుుఁ డగు హ్ర  పాయక నీ మనో;  
 వీథవ రాజిలుి చు వ లుుఁగుఱేని  
కమీమున బహ్ుళాంధకార్ంబు బర మార్ుుుఁ;  
 బర్మ సాతిికుుఁడవు భదబిుద్వధ 

 

7-434.1-ఆటవ లద్వ 
వ ైన నీవు ననుి నడిగ దు గావున 
విని ధర్ె మ్మలి విసతర ంతు 
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నినుిుఁ జూడుఁ గల్లగ  నీతోడి మాటలు 
నాతెశుద్వధ  గల్లగ  ననఘచర త!  

 

7-435-వచనము 
వినుము; పవిాహ్కార ణి యిెై విషయంబులచేతం బూర ంపరాని తృషణచేతం బడి 
కర్ెంబులుఁ బర భాిమామాణుండ న ైన నేను నానావిధ యోనుల యందుుఁ 
బవిేశించుచు వ డలుచు న టటకేలకు మనుషా ద్ేహ్ంబు ధర యించి యందు 
ధర్ెంబున సిర్్ద్ాిర్ంబును నధర్ెంబున శునకసూకరాద్వ తిర్ాగాంతు యోని 
ద్ాిర్ంబుల నొంద్వ కీమెఱ మనుషుాండెై పుటటవలయు నని వివేకించి 
సుఖ్ర్క్షణదుఃఖ్ మోక్షంబులకొఱకు ధర్ెంబు చేయు దంపతుల వావహార్ంబు 
గని సర్ికియీానివృతిత  గల్లగ న జీవుండు సితంతుిండెై పికాశించు నని నిర్ణయించి 
భోగంబులు మనోర్థజాతమాతంిబులు గాని శ్ాశితంబులు గావని పరీక్ించి 
నివృతుత ండన ై యుద్య ాగంబు లేక నిద్వంిచుచుుఁ బాిర్బాభోగంబు లననుభవించుచు 
నుండుదు; ఇవిిధంబునుఁ దనకు సుఖ్ర్ూపంబెైన పుర్ుష్ార్థంబు దన యందుుఁ 
గలుగుట యిెఱుంగక పుర్ుషుండు శ్ ైవాలజాల నిర్ుదధంబు ల ైన శుదధజలంబుల 
విడిచి యిెండమావులు జలంబు లని పాఱెడు మూఢుని వడువున సతాంబుగాని 
ద్ెైితంబుుఁ జొచిు ఘోర్సంసార్చక ీపర భాింతుం డెై దైె్వతంతంిబు ల ైన 
ద్ేహాదులచేత నాతెకు సుఖ్ంబును దుఃఖ్నాశంబునుం గోర్ుచు నిరీశుం 
డెైనవాని పాిర్ంభంబులు నిషులంబు లగు; అద్వయునుం గాక మర్ుత యనకు 
ధనంబు పాిపతంబయిన నద్వ దుఃఖ్కర్ంబు గాని సుఖ్కర్ంబు గాదు; లోభవంతు 
లయిన ధనవంతులు నిద్ాిహార్ంబులు లేక రాజ చోర్ యాచక శతుి మితాిద్వ 
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సర్ిసథలంబు లందును శంకించుచు ద్ానభోగంబులు మఱచి యుండుదుర్ు; 
పాిణార్థవంతులకు భయంబు నితాంబు; శ్లకమోహ్ భయకోీధ రాగ శమీాదులు 
వాంఛామూలంబులు; వాంఛ లేకుండవలయును. 

 

7-436-మతేతభ వికీీడతిము 
సర్ఘల్ గూర ున తేన  మానవులకున్ సంపాిపత  మ్మైనట ి  లో 
భ ర్తుల్ గూర ున వితతముల్ పర్ులకుం బాిప్రంచుుఁ బాిపాత శి యైెి 
తిర్ుగం బో ని మహ్ో ర్గంబు బదిుకున్ ద్ీరాాంగమ్మై యుండియుం 
జిర్కాలం బగు వాని వర్తనములం జింతించి యేికాంతి న ై.  

 

7-437-కంద పదాము 
అజగర్మును జుంటీుఁగయు 
నిజగుర్ువులుగాుఁ దలంచి నిశిుంతుుఁడ న ై 
విజనసథల్లుఁ గర్ెంబుల 
గజిబిజి లేకునివాుఁడ గ్ర్వవృతితన్.  

 

7-438-సీస పదాము 
అజిన వలకల దుకూలాంబర్ంబులు గటిట;  
 యిెైన గటటక యిెైన నలర్ుచుందు;  
నాంద్యళికా ర్థ హ్య నాగములన కిక;  
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 యిెైన న కకక యైెిన నర్ుగుచుందుుఁ;  
గర్ూపర్ చందన కసూత ర కా లేప;  
 మ్మైన భూర్జ మ్మైన నలద్వకొందు;  
భర్ెశయాల న ైనుఁ బర్ణ శిలా తృణ;  
 భసెంబులం ద్ెైన బండు చుందు;  

 

7-438.1-ఆటవ లద్వ 
మానయుకత మ్మైన మానహమనం బెైనుఁ 
ద్ీయ న ైన మిగులుఁ ద్వకత మ్మైన 
గుడుతు సగుణ మ్మైన గుణవర ాతం బెైన 
నలప మ్మైనుఁ జాల నధ్వక మ్మైన 

 

7-439-కంద పదాము 
లే దని యెివిర  నడుగను 
రా దని చింతింపుఁ బర్ులు ర్ప్రపంచినచ ుోఁ 
గా దని యెిద్వాయు మానను 
ఖ్ేదము మోదమును లేక కీడీింతు మద్వన్.  

 

7-440-కంద పదాము 
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నింద్వంప బర్ుల న నిుఁడు 
వంద్వంప ననేక ప్ీడ వచిున మద్వ నా 
కంీద్వంప విభవముల కా 
నంద్వంపుఁ బకిామ వర్తనంబున నధ్వపా!  

 

7-441-వచనము 
ఇట ి  గోర కలు లేక యొకక సమయంబున ద్వగంబర్ుుఁడన ై ప్రశ్ాచంబు చందంబున 
నుండుచుుఁ బెకుక ద్వనంబులుం గోల ుఁ బెనుుఁబాుఁప వర్తనంబుుఁ గ ైకొని 
నిమీల్లతలోచనతింబున నేకాంతభావంబు విషుణ ని యందు జేర ు వికలపంబు 
భేదగాీహ్కచితతవృతుత లుఁ జితత ంబు నర్థర్ూప విభిమంబు గల మనంబు నందు 
మనంబును నహ్ంకార్ంబు నందు నహ్ంకార్ంబును మాయ యందు మాయను 
నాతాెనుభూతి యందు లయంబు నొంద్వంచి సతాంబు దర శంచుచు విర్కిత నొంద్వ 
సాినుభవంబున నాతెసరథతుండన ై యుండుదు; నీవు భగవతపర్ుండవు గావున 
ర్హ్సాం బెైన పర్మహ్ంసధర్ెంబు సాినుభవగోచర్ం బెైన తెఱంగున నీకు 
హ్ృద్య్ చర్ంబగు నట ి  చెప్రపతి" ననిన విని. 

 

7-442-కంద పదాము 
ఘను నజగర్మునివలిభు 
దనుజేందుిుఁడు పూజ చేసర తగ వీడొకని న  
మెనమున సంతోషరంచుచుుఁ 
జనియిెన్ నిజ గేహ్మునకు శశికులతిలకా!  



1523 పో తన తలెుగు భాగవతము – సపతమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

 

7-443-వచనము 
అనిన యుధ్వషఠ ర్ుం డిటినియిె. 

 

7-444-కంద పదాము 
ననుుఁ బో టి జడగృహ్సుథ ుఁడు 
మునివలిభ! యిటిట  పదవి మోదంబున నే 
యనువునుఁ జ ందును వేగమ 
వినిప్రంపుము నేుఁడు నాకు విజాఞ ననిధ్ీ!  

7-15-ఆశమీాదుల ధర్ెములు 

7-445-వచనము 
అనిన నార్దుం డిటినియిె "గృహ్సుథ ం డయినవాుఁడు వాసుద్ేవార్పణంబుగా 
గృహ్ో చితకియీ లనుసంధ్వంచుచు మహామునుల సేవించి వార్ల వలన 
నారాయణ ద్వవాావతార్ కథాకర్ణనంబు చేయుచు నయిెైావిహితకాలంబుల 
శ్ాంతజనులం గూడి మ్మలంగుచు బుతమిిత ికళ్తాిద్వ సంగంబులు గలల వంటి 
వని యెిఱుంగుచు లోపల నాసకిత లేక సకుత నిక ైవడి వ లుపలుఁ బుర్ుషకార్ంబు 
లగనర్ుుచుుఁ దగులంబు లేక వితతంబు ల్లచిు జనక సుత సో దర్ సఖ్ జాఞ తిజనుల 
చితతంబులు సమెద్ాయతతంబులు గావించుచు ధనధ్ానా విధ్ాన ద్ెైవ 
లబాంబులవలన నభిమానంబు మాని యనుభవించుచు గృహ్క్ేతంిబులుఁ జొచిు 
యుదర్పూర్ణమాతంిబు ద్ొంగ ల్లనవాని దండింపక భుజగ మృగ మూషరక 
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మర్కట మక్ికా ఖ్రోషట రంబుల హింసరంపక పుతుిల భంగ  నీక్ించుచు 
ద్ేశకాలద్ెైవంబుల కొలంద్వని ధరాెర్థ కామంబులుఁ బవిర తంచుచు శునక పతిత 
చండాలాదులక ైన భోజా పద్ార్థంబులు దగ న భంగ  నిచుుచు నిజవృతితలబాంబు 
లగు నశనాదులచేత ద్ేవ ఋషర ప్రతృ భూత మానవుల సంతర పంచుచుుఁ బంచ 
మహాయజాఞ వశ్ేషంబుల నంతరాామి పుర్ుష యజనంబును నాతె 
జీవనోపాయంబును సమర థంచుచు నుండవలయు. 

 

7-446-ఆటవ లద్వ 
జనక గుర్ుల న ైనుఁ జంపు నర్థమున క ై 
పాిణమ్మైన విడుచు భార్ాకొఱకు 
నటిట  భార్ాుఁ బుర్ుషుుఁ డతిథవ శుశీూష చే 
యించి గ లుచు నజితు నీశు న ైన.  

 

7-447-ఆటవ లద్వ 
పర్ముుఁ డమశిర్ుండు బాిహ్ెణముఖ్మున 
నాహ్ర ంచి తుషుట ుఁ డయిన భంగ  
నగ ిముఖ్ము నందు హ్వారాసులు గ్ని 
యిెైనుఁ దుషరట  నొందుఁ డనఘచర త!  

 

7-448-వచనము 
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కావున గృహ్సుథ ండు బాిహ్ెణు లందును ద్ేవత లందును మర్తయ పశుపమిుఖ్ 
జాతులందును నంతరాామియు బాిహ్ెణాననుండును న ైన క్ేతజిుఞ  నందు నయిెైా 
కోర కలు సమర పంచి సంతర్పణంబు జేయవలయు బాదపిదంబునుఁ గృషణపక్షంబు 
నందును దక్ిణోతతరాయణంబు లందును రేయింబగలు సమమ్మైనకాలంబు 
లందును వాతీపాతంబు లందును ద్వనక్షయంబు నందును 
సూర్ాచందగిహీ్ణంబు లందును శవీణ ద్ాిదశి యందును వ ైశ్ాఖ్ శుకి తృతీయ 
యందును గార తక శుకి నవమి యందును హేమంత శిశిర్ంబుల లోను 
నాలుగషటక లందును మాఘ శుకి సపతమి యందును మాస నక్షతంిబులతోడం 
గూడిన పునిము లందును ద్ాిదశితోడం గూడిన యుతతరాతయి శవీణానురాధ 
లందును నుతతరాతయి సహితంబు లయిన యిేకాదశుల యందును 
జనెనక్షతయిుకత ద్వవసంబు లందును మఱియుుఁ బశిసతకాలంబు లందును 
జననీజనకబంధు జనులకు శ్ాీదధంబులును జప హ్ోమ సాిన వతింబులును 
ద్ేవ బాిహ్ెణసమారాధనంబులును నాచర ంపవలయు భార్ాకుుఁ 
బుంసవనాద్వకంబును నపతాంబునకు జాతకకరాెద్వకంబును దనకు 
యజఞద్ీక్ాద్వకంబును బేతిజనులకు దహ్నాద్వకంబును మృతద్వవసంబున 
సాంవతసర కంబును జర్ుపవలయు. 

 

7-449-మతేతభ వికీీడతిము 
విను మే్ దే్శములన్ దయాగుణతపో విద్ాానిితం బెైన వి 
పనిికాయంబు వసరంచు, నే సథలములన్ భాగీర్థీముఖ్ా వా 
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హినులుండున్, హ్ర పూజ ల యిెాడల భూయిషఠపకిార్ంబులం 
దనర్ున్, భూవర్! యటిట  చోట లుఁ దగున్ ధర్ెంబులం జేయుఁగన్.  

 

7-450-కంద పదాము 
హ్ర  యందు జగము లుండును 
హ్ర ర్ూపము సాధుపాతి మందుండు శివం 
కర్ మగు పాతమిు గల్లగ న 
నర్యుఁగ నద్వ పుణాద్ేశ మనఘచర తాి!  

 

7-451-వచనము 
మఱియు గుర్ుక్ేతంిబును, గయాశ్రరి్ంబును, బయిాగంబును, 
బులహాశమీంబును, న ైమిశంబును, ఫాలు్ ణంబును, సేతువును, బభిాసంబును, 
గుశసథల్లయును, వార్ణాసరయు, మధురాపుర యును, బంపా బిందు 
సరోవర్ంబులును, నారాయణాశమీంబును, సీతారామాశమీంబును, మహేంద ి
మలయాదులయిన కులాచలంబులును, హ్ర పతిిమార్ున పది్ేశంబులును, 
హ్ర సేవాపర్ులయిన పర్మభాగవతులు వసరంచెడి పుణాక్ేతంిబులును 
శుభకాముండెైనవాుఁడు సేవింపవలయు. 

 

7-452-ఆటవ లద్వ 
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భూవరేంద!ి యిటిట పుణాపది్ేశంబు 
లందు నర్ుడు చేయు నటిట  ధర్ె 
మలపమ్మైన నద్వ సహ్సగిుణాధ్వక 
ఫలము నిచుు హ్ర కృపావశమున.  

 

7-453-వచనము 
వినుము; చరాచర్ంబయిన విశిమంతయు విషుణ మయం బగుటుఁ జేసర పాత ి
నిర్ణయ నిపుణుల ైన విద్ాింసులు నారాయణుండు ముఖ్ాపాతంిబని 
పలుకుదుర్ు; ద్ేవఋషులును బహి్ెపుతుిల ైన సనకాదులును నుండ 
భవద్ీయ రాజసూయంబున నగపీూజకు హ్ర  సమెతుం డయెిా; ననేక 
జంతుసంఘాతకీర్ణంబెైన బహిాెండపాదపంబునకు నారాయణుండు మూలంబు; 
తనిిమితతంబు నారాయణ సంతర్పణంబు సకలజంతుసంతర్పణం బని 
యిెఱుంగుము; ఋషర నర్ తిర్ా గమర్ శరీర్ంబులు పుర్ంబులు వాని యందుుఁ 
ద్ార్త మాంబులతోడ జీవర్ూపంబున భగవంతుడయిన హ్ర  వర తంచుటం జేసర 
పుర్ుషుండనుఁ బసిరదుధ ం డయిెా; నందుుఁ ద్వర్ాగాా తుల కంటె నధ్వకతింబు 
పుర్ుషుని యందు విలసరలుి టం జేసర పుర్ుషుండు పాతింబు; పుర్ుషులలోన 
హ్ర  తనువ ైన వేదంబును ధర ంచుచు సంతోషవిద్ాాతపో గర షుఠ ండెైన 
బాిహ్ెణుండు పాతింబు; బాిహ్ెణులలోన నాతెజాఞ న పర పూర్ుణ ండయిన యోగ  
ముఖ్ాపాతంి బని పలుకుదుర్ు; పర్సపర్ పాతంిబులకు సహింపని 
మనుషుాలకుుఁ బూజనార్థంబుగాుఁ దే్తిాయుగంబు నందు హ్ర  పతిిమలు గల్లపంప 
బడియిె; కొందఱు పతిిమార్ునంబు చేయుదుర్ు; పాతిపుర్ుషద్ేిషు 
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ల ైనవార్లకు నటిట పతిిమార్ునంబు ముఖ్ాార్థపదింబు గాదు; మంద్ాధ్వకార్ులకుుఁ 
బతిిమార్ునంబు పుర్ుష్ార్థపదిం బగును. 

 

7-454-ఆటవ లద్వ 
అఖిలలోకములకు హ్ర  ద్ెైవతము చూడ 
హ్ర కి ద్ెైవతము ధరాధ్వనాథ!  
పదపరాగలేశ పంకితచేుఁ ద్ెై రలోకా 
పావనంబు జేయు బాిహ్ెణుండు.  

 

7-455-వచనము 
అటిట  బాిహ్ెణజను లందుుఁ గర్ెనిషుఠ లుుఁ దపో నిషుఠ లు వేదశ్ాసత రనిషుఠ లు 
జాఞ నయోగనిషుఠ లు న ై కొందఱు వర తంతు; ర్ందు జాఞ ననిషుఠ నికి ననంతఫలకామి 
యిెైన గృహ్సుథ ండు ప్రతృజనుల నుద్ేాశించి కవాంబులును ద్ేవతల నుద్ేాశించి 
హ్వాంబులును బెట ట ట ముఖ్ాంబు; ద్ెైవకార్ాంబునకు నిర్ువుర్ న ైన నొకర  న ైన 
బితుికార్ాంబునకు మువుిర  న ైన నొకర న ైన భోజనంబు చేయింప వలయు; 
ధనవంతున క ైనను శ్ాీదధవిసాత ర్ంబు కర్తవాంబు గాదు; ద్ేశకాలపాిపత  
కందమూలఫలాద్వకం బయిన హ్ర  న ైవేదాంబున విధ్వచోద్వత పికార్ంబుగా 
శదీధతోడుఁ బాతంిబు నందుుఁ బెటిటన యనింబు గామదుహ్ంబయి యక్షయ 
ఫలకార  యగు; ధర్ెతతతవవేద్వ యిెైనవాుఁఢు శ్ాీదధంబులందు మాంస పది్ానంబు 
జేయక భక్ింపక చర ంపవలయు; కంద మూలాద్వ ద్ానంబున నయిెాడి ఫలంబు 
పశుహింసనంబున సంభవింపదు; పాిణహింస చేయక వర తంచుట కంటె మికికల్ల 
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ధర్ెంబు లేదు; యజఞవిదు ల ైన పోి డలు నిష్ాకముల ై బాహ్ాకర్ెంబులు విడిచి 
యాతె జాఞ న ద్ీపంబులందుుఁ గర్ెమయంబు లయిన యజఞంబుల నాచర ంతుర్ు. 

 

7-456-కంద పదాము 
పశువులుఁ బొ ర గ్ని మఖ్ములు 
విశదములుగుఁ జేయు బుధుని వీక్ించి తమున్ 
విశసనము చేయునో యని  
కశీిమన్ బెగడొందు భూతగణము నరేంద్ాి!  

 

7-457-వచనము 
అద్వగావున; ధర్ెవేద్వ యయినవాుఁడు ద్ెైవపాిపతంబు లయిన కంద 
మూలాద్వకంబులచేత నితాన ైమితితకకియీలుఁ జేయవలయు; నిజధర్ెబాధకం 
బయిన ధర్ెంబును, బర్ధర్ెప్ేిర తంబయిన ధర్ెంబును, నాభాసధర్ెంబును, 
బాషండధర్ెంబును, గపటధర్ెంబును ధర్ెజుఞ ండయినవాుఁడు మానవలయు; 
న ైసర ్కధర్ెంబు దుర తశ్ాంతి సమర్థం బగు; నిరా్నుండు ధరాెర్థంబు యాత ి
జేయుచు న ైన ధనంబు గోర్వలదు జీవనోపాయంబునకు నిటటట ట ుఁ ద్వర్ుగక 
కార్పణాంబు లేక జీవించుచు మహాసర్పంబు తెఱంగున సంతోషంబున 
నాతాెరాముండెై యెిద్వధయుం గోర్క బది్వక డి సుగుణునికిం గల సుఖ్ంబు గామ 
లోభంబుల దశద్వశలం బర ధ్ావనంబు చేయువానికి సరద్వధ ంపదు; పాదర్క్షలు 
గలవానికి శర్కరాకంటకాదుల వలన భయంబు లేక మ్మలంగ నలవడు భంగ ుఁ 
గామంబులవలన నివృతిత  గలవానికి న లికాలంబును భదంిబగు; 



1530 పో తన తలెుగు భాగవతము – సపతమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ఉపసథమునకును జిహాిద్ెైనాంబునకును బుర్ుషుండు 
గృహ్పాలకశునకంబుక ైవడి సంచర ంచుచు సంతుషరట  లేక చెడు; సంతోషరగాని 
విపుు ని విద్ాా తపో  విభవ యశంబులు నిర్ర్థకంబు లగు; ఇంద్వయిలోలతింబున 
జాఞ నంబు నశించు; సకల భూలోక భోగంబులు భోగ ంచియు ద్వగ ిజయంబు 
చేసరయు బుభుక్ా ప్రపాసలవలనుఁ గామపార్ంబును హింసవలనుఁ గోీధపార్ంబును 
జేర్ుట దురి్భంబు; సంకలపవరా్నంబునం గామంబును, గామవరా్నంబునుఁ 
గోీధంబును, నరాథ నర్థదర్శనంబున లోభంబును, నద్ెైితాను సంధ్ానంబున 
భయంబును, నాతాెనాతె వివేకంబున శ్లకమోహ్ంబులును, 
సాతిికసేవనంబున దంభంబును, మౌనంబున యోగాంతరాయంబును, శరీర్ 
వాంఛ లేమిని హింసయు, హితాచర్ణంబున భూతజంబయిన దుఃఖ్ంబును, 
సమాధ్వబలంబున ద్ెైవికవాధయు, బాిణాయామాద్వకంబున మనెథవాధయు, 
సాతిత వకాహార్ంబుల నిదయిు, సతతవగుణంబున ర్జసతమంబులును, 
నుపశమంబున సతతవంబును గుర్ుభజనశలుుఁడెై శ్రలంబున జయింపవలయు. 

 

7-458-కంద పదాము 
హ్ర మహిమ దనకుుఁ జ ప్రపన 
గుర్ువున్ నర్ుుఁ డనుచుుఁ దలుఁచి కుంఠ తభకితం 
ద్వర్ుగు పుర్ుషు శమీ మ్మలిను 
కర శ్ౌచము కియీ నిర్ర్థకం బగు నధ్వపా!  

 

7-459-ఉతపలమాల 
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ఈ వనజాతనేతుిుఁ బర్మే్శు మహాతుెుఁ బధి్ానపూర్ుషున్ 
ద్ేవశర్ణుా సజానవిధ్ేయు ననంతుుఁ బురాణయోగ సం 
సేవితపాదపదుెుఁ దమ చితతమునన్ నర్ుుఁ డంచు లోకు ల్ల 
చాేవిధ్వుఁ జూచుచుండుదుర్ు; సనెతి లేక నరేందచిందిమా!  

 

7-460-వచనము 
వినుము; షడింద్వయింబులలోన నొకటియందుుఁ దతపర్ుల ై యిచాేపూర్ణ 
విధ్ానంబులుఁ జర తార్ుథ ల మ్మైతి మనువార్లు ధ్ార్ణాభాాస సమాధ్వయోగంబుల 
సాధ్వంప లేర్ు; కృషరపమిుఖ్ంబులు సంసార్సాధనంబులు గాని మోక్ష 
సాధనంబులు గావు; కుట ంబ సంగంబునుఁ జితతవిక్ేపం బగు; చితతవిజయ 
పయితింబున సనియసరంచి సంగంబు వర ాంచి మితంబయిన బిక్ానింబు 
భక్ించుచు శుదధవివికత సమపది్ేశంబున నొకకర్ుండు నాసీనుండెై సుసరథర్తింబున 
బణివోచాేర్ణంబు చేయుచు రేచకపూర్కకుంభకంబులుఁ బాిణాపానంబుల 
నిరోధ్వంచి కామహ్తం బయిన చితతంబున బర భమిణంబు మాని కామవిసరా్నంబు 
చేసర మర్లు నంతకు నిజా నాసాగ ీనిరీక్షణంబు చేయుచు నివిిధంబున 
యోగాభాాసంబు చేయువాని చితతంబు కాషఠ ర్హితంబయిన వహిి తెఱంగున 
శ్ాంతిం జ ందు కామాదుల చేత వేధ్వంపుఁబడక పశి్ాంత సమసతవృతతంబయిన 
చితతంబు బహి్ెసుఖ్ సమెర్శనంబున ల్మనంబెై మఱియు న గయ నేర్దు. 

 

7-461-మతేతభ వికీీడతిము 
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ధర్ణీద్ేవుుఁడు సనియసరంచి యతియిెై ధరాెర్థకామంబులం 
బర వర ాంచి పునర ిలంబమునుఁ దతా్ార్ంభి య్నేని లో 
భ ర్తిం గకిీకన కూడు మంచి దనుచున్ భక్ించి జీవించు దు 
ర్ిర్ు చందంబున హాసాజీవనుుఁ డగున్ నానాపకిార్ంబులన్.  

 

7-462-కంద పదాము 
మలమునుఁ గ మీియును బడు కియీ 
నిలబడు నొడ లాతె గాదు హేయం బనుచుం 
దలుఁతుర్ు తజుఞ లు ప గడుదు 
ర్లసత నొడ లాతె యనుచు నజుఞ  ల్లల్మశ్ా!  

 

7-463-ఆటవ లద్వ 
వతిము మానుఁదగదు వడుగు గుఱినికిని 
గ యీలు మానుఁదగదు గృహ్గతునిక ి
దపసర కూర్ నుండదగదు సనాియసరకిుఁ 
దర్ుణితోడి ప తుత  తగదు తగదు.  

 

7-464-సీస పదాము 
ర్థము మే్న లి, సార్థవ బుద్వధ , యింద్వయి;  
 గణము గుఱిములు, పగ్ములు మనము,  
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పాిణాద్వ దశవిధ పవనంబు ల్లర్ుసు, ధ;  
 రాెధర్ెగతులు ర్థాంగకములు,  
బహ్ుళ్తర్ంబెైన బంధంబు చితతంబు, ; 
 శబాా ద్వకములు సంచార్భూము,  
లభిమాన సంయుతుం డయిన జీవుుఁడు ర్థవ, ; 
 ఘనతర్పణివంబు కార్ుెకంబు,  

 

7-464.1-తటేగతీి 

శుదధజీవుండు బాణంబు, శుభదమ్మైన  
బహి్ె మంచిత లక్షాంబు, పర్ులు రాగ 
భయ మదద్ేిష శ్లక లోభపిమోహ్ 
మాన మతసర్ ముఖ్ములు మానవేంద!ి  

 

7-465-వచనము 
ఇట ి  మనుషా శరీర్ర్ూపం బయిన ర్థంబు దన వశంబు చేసరకొని 
మహాభాగవతచర్ణకమలసేవానిశితం బయిన విజాఞ నఖ్డ్ంబు ధర యించి 
శ్రమీనాిరాయణకర్ుణావలోకనబలంబున రాగాద్వశతుి నిర్ూెలనంబు గావించి 
పణివబాణాసనంబున శుదధజీవశర్ంబును సంధ్వంచి బిహ్ె మనియిెడి గుఱి 
యందుుఁ బడవేసర యహ్ంకార్ర్థవకుండు ర్థవకతింబు మాని నిజానందంబున 
నుండవలయు; నటిట  విశ్ేషంబు సంభవింపని సమయంబున బహిర్ుెఖ్ంబు 
లయిన యింద్వయిఘోటకంబులు బుద్వధసార్థవసహితంబుల ై సాిభిమాన ర్థవకుని 
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పమితతతత వంబుం ద్ెల్లసర పవిృతితమార్్ంబు నొంద్వంచి విషయ శతుిమధాంబునం 
గూల్లున. 

 

7-466-ఆటవ లద్వ 
విషయ శతుి ల లి వికాీంతితోడ సా 
ర్థవసమే్తుుఁ డయిన ర్థవకుుఁ బటిట 
యుగ ీతిమిర్మృతుాయుత మగు సంసార్ 
కూపమధామందుుఁ గూలుత  ర్ధ్వప!  

 

7-467-వచనము 
వినుము; వ ైద్వకకర్ెంబు పవిృతతంబును నివృతతంబును నన ర ండు ద్ెఱంగు 
లయిెా; నందు బవిృతతంబునుఁ బునరావర్తనంబును నివృతతంబున మోక్షంబును 
సరద్వధంచు; పవిృతత  కర్ెంబులోన నిష్ాట పూర్తంబులన ర ండుమార్్ంబులు గల; వందు 
హింసాదవిామయ కామార్ూపంబు లయిన దర్శ పూర్ణమాస పశు సో మయాగ 
వ ైశిద్ేవ బల్లహ్ర్ణ పమిుఖ్ంబు లయిన యాగాద్వకంబు ల్లషటంబులు; 
ద్ేవతాలయ వన కూప తటాక పమిుఖ్ంబులు పూర్తంబులు; పవిృతత  కర్ెంబున 
ద్ేహ్ంబు విడిచి ద్ేహాంతరార్ంభంబు నొందు ద్ేహి హ్ృదయాగంీబు వ లుంగు 
వానితోడ నింద్వయింబులం గూడి భూతసూక్షెయుకుత ం డెై ధూమదక్ిణాయన 
కృషణపక్ష రాతిిదర్శంబుల వలన సో మలోకంబుుఁ జేర  భోగావసానంబున 
విల్మనద్ేహ్ుండెై వృషరట  ద్ాిర్ంబునుఁ గమీంబున నోషధ్వ లతాని శుకి ర్ూపంబులం 
బాిప్రంచి భూమి యందు జనిెంచు; నిద్వ పునర్ావర్ూపం బయిన 
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ప్రతృమార్్ంబు; నివృతతకర్ె నిషుఠ ం డయినవాుఁడు జాఞ నద్ీపత ంబు లయిన 
యింద్వయింబు లందుుఁ గ యీాయజఞంబులు యజించి యింద్వయింబుల దర్శనాద్వ 
సంకలప మూలంబయిన మనంబునందు వికార్యుకతంబయిన మనంబును, 
వాకుక నందు విద్ాా విలక్షణ యయిన వాకుకను వర్ణ సముద్ా యము నందు 
వర్ణ సముద్ాయంబును, అకారాద్వ సర్ితయిాతెకం బయిన యోంకార్ంబు 
నందు నోంకార్ంబును, బిందు వందు బిందువును, నాదంబు నందు 
నాదంబును, బాిణంబు నందు బాిణంబును, బహి్ె మందు నిలుపవలయును; 
ద్ేవమార్్ంబయిన యుతతరాయణ శుకిపక్ష ద్వవాపాిహ్ణ పూర ణమా రాకలవలన 
సూర్ాద్ాిర్ంబున బహి్ెలోకంబు నందుుఁ జేర  భోగావసానంబున 
సూథ లోపాధ్వయిెైన విశుిండెై సూథ లంబును సూక్షెంబు నందు లయించి 
సూక్ోెపాధ్వ యిెైన తైెజసుండెై సూక్షెంబును గార్ణంబు నందు లయించి 
కార్ణోపాధ్వ యిెైన పాిజుఞ ండెై కార్ణంబును సాక్ిసిర్ూపంబు నందు లయించి 
తుర్ుాండెై సూక్షెలయంబునందు శుద్ాధ తుెండెై యివిిధంబున ముకుత ం 
డగును. 

 

7-468-ఆటవ లద్వ 
అమర్నిర ెతంబు ల ై యొపుప ప్రతృద్ేవ 
సర్ణు ల విుఁ డెఱుుఁగు శ్ాసత రదృషరట 
నటిటవాుఁడు ద్ేహి యిెై మోహ్మున నొందుఁ 
డతిశయించు బుద్వధ  నవనినాథ!  
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7-469-వచనము 
వినుము; ద్ేహాదులకుుఁ గార్ణతింబున నాద్వయందును నవధ్వ తింబు 
ననంతమందును గలుగుచు బహిర్ంగంబున భోగాంబును నంతర్ంగంబున 
భోకతయు బర్ంబు నుఁనపర్ంబును జాఞ నంబున జేఞ యంబును వచనంబున 
వాచాంబును నపకిాశంబున బకిాశంబును న ైన వసుత వునకు వేఱొ ండు లేదు; 
పతిిబింబాద్వకంబు వసుత తిం బునం జేసర వికల్లపతంబెై తలంపంబడు భంగ  
న ైంద్వయికంబెైన సర్ిం బును నర్థతింబున వికల్లపతం బయి తోుఁచుం గాని 
పర్మార్థంబు గాదు; ద్ేహాద్వకంబులు మిథాాతెకంబులు; వానికి హేతువు 
లయిన క్ితిపమిుఖ్ంబులకును మిథాాతిం బగుట సరదధంబు; పర్ మాతెకు 
నవిదాచేత న ంతదడవు వికలపంబుద్య ుఁచు; నంతదడవును భమింబునుం ద్య ుఁచు; 
అవిద్ాానివృతిత  యైెిన సర్ింబును మిథా యని శ్ాసత రవిధ్వనిషేధంబులు కలలోపల 
మే్లుగని తెఱంగగు; భావా దైె్ిత కియీాద్ెైిత దవిాాదైె్ితంబులు మూుఁడు గల; 
వందుుఁ బట తంతు నాాయంబునుఁ గార్ాకార్ణంబు లందు వసెతత వకతాిలోచనంబు 
చేసర వికలపంబు లేదని భావించుట భావాద్ెైితంబు; మనోవాకాకయ కృతంబు 
ల ైన సర్ి కర్ెంబులను ఫల భేదంబు జేయక పర్బహిాె ర్పణంబు జేయుట 
కియీాద్ెైితంబు; పుత ిమిత ికళ్తాిద్వ సర్ి పాిణులకుం దనకును ద్ేహ్ంబునకుం 
బంచభూతాతెకతింబున భోకత యొకకం డను పర్మార్థతింబున నర్థకామంబుల 
యిెడ న ైకా దృషరట ుఁ జేయుట దవిాాదైె్ితంబు; నేర్ుపన నాతెతతాత వనుభవంబున 
నద్ెైితతయింబును విలోకించి వసుత భేదబుద్వధయుుఁ గర్ెభేదబుద్వధ  యు 
సికీయపర్కీయబుద్వధయు సిపింబులుగాుఁ దలంచి ముని యైెినవాుఁడు 
మానవలయు. 
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7-470-కంద పదాము 
వాదములు వేయు నేటికి 
వేద్యకత విధ్వం జర ంచు విబుధుుఁడు గృహ్మం 
ద్ాదర్మున నారాయణ 
పాదంబులు గ్ల్లచి ముకితపదమున కేగున్.  

 

7-471-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
భూపాలోతతమ! మీర్ు భకితగర మసూుర తన్ సరోజేక్షణ 
శ్ర ీపాద్ాంబుజయుగెమున్ నియతుల  ైసేవించి కాద్ే మహ్ో  
గాీపతసంఘములోనుఁ జికకక సమసాత శ్ాంత నిరేాతల ై 
యేిపార్ంగ మఖ్ంబు చేసరతిర  ద్ేవేందపిభిావంబునన్.  

7-16-నార్దుని పూర్ిజనెంబు 

7-472-వచనము 
వినుము; పోయిన మహాకలపంబునందు గంధర్ుిలలోన నుపబర్ిణుం డను ప్ేర్ 
గంధర్ుిండ న ైన నేను సౌందర్ా మాధుర్ా గాంభీరాాద్వ గుణంబుల సుందర్ులకు 
బిియుండన ై కీడీించుచు నొకకనాుఁడు; విశిసషిటల ైన బహి్ెలు దే్వసతమినియిెడి 
యాగంబులోన నారాయణకథలు గానంబు చేయుకొఱకు నపసరోజనులను 
గంధర్ుిలనుం జీర న. 
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7-473-ఆటవ లద్వ 
కతీువులోని కేను గంధర్ిగణముతోుఁ 
గలసర పోయి విషుణ గాథ లచట 
గ్నిి పాడి సతులుఁ గూడి మోహితుుఁడ న ై 
తలుఁగ  చనితి నంత ధర్ణినాథ!  

 

7-474-కంద పదాము 
వార జగంధుల ప తుత న 
వార ం గ ైకొనక తలుఁగ  వచిున బుద్వధన్ 
వా ర ఱిుఁగ  శ్ాప మిచిుర  
వార ంపుఁగరాని రోషవశమున నధ్వపా!  

 

7-475-ఆటవ లద్వ 
పంకజాక్షు నిచటుఁ బాడక కామినీ 
గణము గూడి చనిన కలెషమున 
దగధకాంతి వగుచు ధర్ణీ తలంబున 
శూదజిాతిసతికి సుతుుఁడ వగుము.  
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7-476-వచనము 
అని యిట ి  విశిసషిటలు శప్రంచిన నొక బాిహ్ెణద్ాసరకిుఁ బుతుిండ న ై జనిెంచి 
యందు బహి్ెవాదుల ైన ప్ెదాలకు శుశీూష చేసరన భాగాంబున 
నిమెహాకలపంబునందు బహి్ెపుతుిండన ై జనిెంచితి. 

 

7-477-ఆటవ లద్వ 
క్శలమున మోక్షగతికి గృహ్సుథ ుఁ డే 
ధర్ె మాచర ంచి తగ ల్ల పో వు 
నటిట  ధర్ె మ్మలి నతి విశదంబుగాుఁ 
బలుకుఁ బడియిె నీకు భవాచర త!  

 

7-478-మతేతభ వికీీడతిము 
అఖిలాధ్ార్ుుఁ డజాద్వ దురి్భుుఁడు బహి్ెంబెైన విషుణ ండు నీ 
మఖ్మం దర ుతుుఁడెై నివాసగతుుఁ డెై మరాత యకృతిన్ సేవుాుఁ డెై 
సఖి యిెై చార్కుుఁ డెై మనోదయితుుఁ డెై సంబంధ్వ యిెై మంతిి యిెై 
సుఖ్దుండయిెా భవనెహామహిమ ద్ాుఁ జఞదాంబు ధ్ాతీిశిరా!  

 

7-479-వచనము 
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అని యిట ి  నార్దుండు చెప్రపన వృతాత ంతం బంతయు విని ధర్ెనందనుండు 
ప్ేిమవిహ్ిలుండయి వాసుద్ేవునిం బూజించె; వాసుద్ేవ ధర్ెనందనులచేతుఁ 
బూజితుండెై నార్దముని దే్వమార్్ంబునం జనియిె" నని శుకయోగీందుిండు 
పాండవపౌతుినకుం జ ప్ెప నని సూతుండు శ్ౌనకాదులకుం జ ప్రపన. 

7-17-పూర ణ 

7-480-కంద పదాము 
రాజీవసదృశలోచన!  
రాజీవభవాద్వద్ేవరాజివినుతవి 
బాిజితకీర తలతావృత 
రాజీవభవాండభాండ! ర్ఘుకులతిలకా!  

 

7-481-మాల్లని 

ధర్ణిదుహితృర్ంతా! ధర్ెమారా్ నుగంతా!  
నిర్ుపమనయవంతా! నిరా్రారాతిహ్ంతా!  
గుర్ుబుధసుఖ్కరాత ! కుంభినీచకభీరాత !  
సుర్భయపర హ్రాత ! సూర చేతోవిహ్రాత !  

 

7-482-చంపకమాల 
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హ్ర్పట చాపఖ్ండన! మహాదుాతవికమీశ్ౌర్ాభండనా!  
శర్నిధ్వగర్ిభంజన! ర్సాతనయాహ్ృదయాబార్ంజనా!  
తర్ుచర్సెైనాపాలన! సుధ్ాంధసమౌనిమనోజఞఖ్ేలనా!  
సర్సరజగర్ాసనుిత! నిశ్ాచర్సంహ్ర్! తెైరజగనుితా!  

7-483-గదాము 
ఇద్వ శ్రపీర్మే్శిర్ కర్ుణాకల్లత కవితావిచితి కేసనమంతిిపుత ిసహ్జపాండితా 
పో తనామాతా పణిీతం బయిన శ్ర ీమహాభాగవతం బను మహాపురాణంబు నందు 
ధర్ెనందనునకు నార్దుండు హిర్ణాాక్ష హిర్ణాకశిపుల పూర్ిజనె 
వృతాత ంతంబు చెపుపటయు, హిర్ణాకశిపు ద్వతి సంవాదంబును, 
సుయజఞఞ పాఖ్ాానంబును, ప్ేితబంధు యమసలాి పంబును, 
బహి్ెవర్లాభగర ితుండెైన హిర్ణాకశిపు చర తంిబును, బహిిాదవిద్ాాభాాస 
కథయును, బహిిాద హిర్ణాకశిపు సంవాదంబును, బహిిాదవచనంబు పతిిషరఠ ంప 
హ్ర  నర్సరంహ్ర్ూపంబున నావిర్ావించి హిర్ణాకశిపుని సంహ్ర ంచి పహిిాదునకు 
నభయం బిచిు నిఖిలద్ేవతానివహ్ పహిిాద్ాద్వ సూత యమానుండెై తిరోహితుం 
డగుటయుుఁ, ద్వపిురాసుర్ వృతాత ంతంబును, నీశిర్ుండు తిిపుర్ంబుల 
దహించుటయు, వరాణ శమీధర్ె వివర్ణంబును, బహిిాద్ాజగర్ సంవాదంబును, 
సిధర్ె పవిర్తకుుఁ డగు గృహ్సుథ ండు ముకుత ం డగు మార్్ంబు నార్దుండు 
ధర్ెరాజునకుుఁ ద్ెలుపుటయు, నార్దుని పూర్ిజనె వృతాత ంతంబును, నను 
కథలు గల సపతమసకంధము సంపూర్ణము. 
 





 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

అషటమ సకంధము 
8-1- ఉపో ద్ాా తము 

8-1-కంద పదాము 
శ్రమీనాిమ! పయోద 
శ్ాామ! ధరాభృలిలామ! జగదభిరామా! 
రామాజనకామ! మహ్ో  
ద్ాధ మ! గుణసోత మధ్ామ! దశర్థరామా!  

8-2-వచనము 
మహ్నీయ గుణగర షుఠ  లగు నముెనిశ్ేషీుఠ లకు నిఖిల పురాణ వాాఖ్ాాన వ ైఖ్రీ 
సమే్తుండెైన సూతుం డిటినియిె; అట ి  పాియోపవిషుట ం డైెన పరీక్ినిరేందుిండు 
శుకయోగీందుిం గనుంగ్ని. 
8-2- సాియంభువాద్వచర తి 

8-3-కంద పదాము 
వినుఁబడియిెను సాియంభువ 
మనువంశము వర్ణ ధర్ె మరాాదలతో 
మనుజుల దనుజుల వేలుపల 
జననంబులు సషిట ల లి జనియించుటయున్.  

8-4-ఉతపలమాల 

ఏ మనుకాలమందు హ్ర  యిాశిర్ుుఁ డేటికి సంభవించె? నే 
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మే్మి యొనర ు? నమెనువు లే? ర్తుఁ డే కియీుఁ జేయుచునివాుఁ? 
డేమి నటించు మీుఁద? గత మ్మయాద్వ? సజానుల ైనవార్ు ము 
నేిమని చెపుపచుందుర్ు? మునీశిర్! నా క ఱిుఁగ ంపవే దయన్.  

8-5-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

8-6-కంద పదాము 
ఈ కలపంబున మనువులు 
పాికటముగ నార్ుిర ైర  పదునలువుర్లో; 
లోకముల జనుల పుట ట వు 
లాకథవతము లయిెా వర్ుస నఖిలములు నృపా!  
8-3- 1సాియంభువమనువుచర తి 

8-7-వచనము 
పథిమ మనువువ ైన సాియంభువునకు నాకూతి దే్వహ్ూతు లను నిర్ువుర్ుుఁ 
గూతులు గలర్ు; వార ుఁకి గీమంబునుఁ గప్రల యజఞ నామంబుల లోకంబులకు 
ధర్ెజాఞ న బో ధంబు జేయుకొఱకు హ్ర  పుతతిింబు నొంద్ె; నందుుఁ గప్రలుని 
చర తంిబు మునిుఁ జ పపంబడియిె; యజుఞ ని చర తంిబు చెప్ెపద వినుము. 

8-8-మతేతభ వికీీడతిము 
శతర్ూపాపతి గామభోగ విర్తిన్ సంతాకత భూ భార్ుుఁడెై 
సతియుం ద్ానును గాన కేుఁగ  శతవరి్ంబుల్ సునంద్ానద్వన్ 
వతిియిెై యిేక పదసుథ ుఁడెై నియతుుఁడెై వాచంయమసూుర తతో 



1547 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

గతద్యషుండు తపంబుజేసె భువనఖ్ాాతంబుగా భూవరా.  

8-9-వచనము 
ఇట ి  తపంబు జేయుచు సాియంభువ మనువు తన మనంబులోన. 

8-10-ససీ పదాము 
సృషరటచే న విుఁడు చేతనపడకుండు?; 
 సృషరట  యెివిని చేుఁతచే జనించు? 
జగములు నిద్వంిప జాగర్ూకత నొంద్వ; 
 యెివిుఁడు బహిాెండ మ్మఱుుఁగుచుండు? 
నాతె కాధ్ార్ంబు నఖిలంబు న విుఁడౌ?; 
 న విని నిజధనం బింతవట ట ుఁ 
బొ డగాన రాకుండుఁ బొ డుఁగను? న వ ిడే; 
 న విని దృషరటకి న దుర్ులేదు 

8-10.1-ఆటవ లద్వ 
జనన వృద్వధ  విలయ సంగతిుఁ జ ందక 
యెివిుఁ డెడపకుండు న లి యిెడలుఁ? 
దన మహ్తతవతతతవ సంజఞ న విుఁడు ద్ాన 
విశిర్ూపుుఁ డనుఁగ విసతర లుి ?  

8-11-వచనము 
అని మఱియు "నిర్హ్ంకృతుండును నిర్్తబుదుధ ండును నిరాశియుుఁ 
బర పూర్ుణ ండును నననా ప్ేిర తుండును నృశిక్ాపర్ుండును నిజమార్్ 
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సంసరథతుండును నిఖిలధర్ె భావనుండును న ైన పర్మే్శిర్ునకు 
నమసకర ంచెద" నని యుపనిషదర్థంబులు పలుకుచుని మనువుం గనుంగ్ని. 

8-12-కంద పదాము 
ర్కకసులు ద్వనుఁగుఁ గడుఁగ న 
వ కకసముగ యజఞనామ విషుణ ుఁడు వార ం 
జకకడిచెుఁ జకధీ్ార్ల 
మికుకటముగ వేలుపల లి మే్లని ప గడన్.  

8-13-వచనము 
అద్వ పథిమ మనింతర్ం బింక ద్వితీయ మనింతర్ంబు వినుము. 
8-4- 2సాిరోచిషమనువుచర త ి

8-14-ససీ పదాము 
సాిరోచిషుం డన సపాత ర ుబిడాుఁడు; మనువు; 
 వానికి నా దుామతుసషేణ 
రోచిషెద్ాదు లార్ూఢ పుతుిలు ధ్ాతిి; 
 నేల్లర ; రోచనుుఁ డిందుిుఁ డయిెా; 
అధ్వకులు తుషరతాదు లమర్ు లూరా్సతంబ; 
 ముఖ్ుా లాఢుాలు సపతమునులు నాుఁడు; 
వేదశిర్ుం డను విపుు ని దయితకుుఁ; 
 దుషరతకుుఁ బుతుిుఁడెై తోయజాక్షుుఁ 

8-14.1-ఆటవ లద్వ 
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డవతర ంచెను విభుుఁ డన నశ్రతాషట స 
హ్స ిమునులు నధ్వకు లయినవార్ు; 
ఘను లనుగహీింపుఁ గ్మార్కబహి్ె 
చార  యగుచు నతుఁడు సల్లప్ె వతిము.  

8-15-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 
8-5- 3ఉతతమమనువు చర తి 

8-16-ససీ పదాము 
మనువు మూుఁడవవాుఁడు మనుజేంద!ి యుతతముం; 
 డనుఁ బిియవతిునకు నాతెజుండు 
పాల్లంచె నిల యిెలిుఁ బవన సృంజయ యజఞ; 
 హ్ో తాిదు లాతని పుతుి లధ్వక 
గుణులు; వసరషుఠ ని కొడుకులు పమిథాదు; 
 ల ైర  సపతర్ుి లు; నమర్విభుుఁడు 
సతాజితతనువాుఁడు; సతాభద్ాిదుాలు; 
 సుర్లు; ధర్ుెనికిని సూనృతకును 

8-16.1-ఆటవ లద్వ 
బుటిట  సతానియతిుఁ బుర్ుష్ో తతముుఁడు సతా 
సేనుుఁ డనుఁగ దుషటశ్రలయుతుల 
దనుజ యక్షపతుల దండించె సతాజి 
నిెతుిుఁ డగుచు జగము మే్ లనంగ.  
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8-6- 4తామసమనువు చర త ి

8-17-వచనము 
చతుర్థమనువు కాల పసింగంబు వివర ంచెద. 

8-18-ససీ పదాము 
మానవాధ్ీశిర్! మనువు నాలవవాుఁడు; 
 తామసుం డనుఁగ నుతతముని భాిత 
పృథీిపతులు కేతు వృష నర్ ఖ్ాాతాాదు; 
 లతని పుతుిలు పదు్  ర్ధ్వకబలులు; 
సతాకహ్ర  వీర్ సంజఞలు వేలుపలు; 
 తిిశిఖ్నామమువాుఁడు ద్ేవవిభుుఁడు; 
మునులు జఞాతిరోియమ ముఖ్ుాలు; హ్ర  పుటెట ; 
 హ్ర మే్ధునకుుఁ బిీతి హ్ర ణియందు;  

8-18.1-ఆటవ లద్వ 
గాీహ్బదుధ ుఁ డయిన గజరాజు విడిప్రంచి 
పాిణభయము వలనుఁ బాప్ర కాచె 
హ్ర  దయాసముదుిుఁ డఖిలలోకేశిర్ుుఁ 
డనిన శుకునిుఁ జూచి యవనివిభుుఁడు.  
8-7- గజంేదిమోక్షకథాపాిర్ంభము 

8-19-కంద పదాము 
నీరాట వనాటములకుుఁ 
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బో రాటం బెట ి  కల్లగ ుఁ? బుర్ుష్ో తతముచే 
నారాట మ్మట ి  మాన ను 
ఘోరాటవిలోని భద ికుంజర్మునకున్.  

8-20-కంద పదాము 
మునినాథ! యిా కథాసరథతి 
వినిప్రంపుము వినుఁగుఁ నాకు వేడుక పుటెటన్; 
వినియిెదుఁ గరేణంద్వయిముల 
బెనుుఁబండువు చేయ మనముుఁ బీితిం బొ ందన్.  

8-21-కంద పదాము 
ఏ కథల యందుుఁ బుణా 
శ్లి కుుఁడు హ్ర  చెపపుఁబడును సూర జనముచే 
నా కథలు పుణాకథలని 
యాకర ణంపుదుర్ు పె్దా లతి హ్రి్మునన్.  

8-22-వచనము 
ఇవిిధంబునుఁ బాియోపవిషుట ండెైన పరీక్ినిరేందుిండు బాదరాయణి నడిగ " నని 
చెప్రప సభాసదుల ైన మునుల నవలోకించి సూతుండు పర్మహ్రి్ సమే్తుండెై 
చెప్ెప; "నట ి  శుకుండు రాజున కిటినియిె. 
8-8- తిికూటపర్ితవర్ణన 

8-23-ససీ పదాము 
రాజేంద!ి విను సుధ్ారాశిలో నొక పర్ి; 
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 తము తిికూటం బనుఁ దనర్ుచుండు; 
యోజనాయుతమగు నునితతింబును; 
 నంతియ వ డలుపు నతిశయిలుి ుఁ; 
గాంచనాయసాసర్కలధ్ౌతమయముల ై; 
 మూుఁడు శృంగంబులు మొనసరయుండుుఁ; 
దట శృంగబహ్ుర్తి ధ్ాతుచితిితముల ై; 
 ద్వశలు భూనభములుుఁ ద్ేజర లుి ;  

8-23.1-తేటగీతి 

భూర  భూజ లతా కుంజ పుంజములును 
మొోసరపఱతెంచు సెలయిేటి మొతతములును 
మర్ుఁగ  తిర గ డు ద్వవావిమానములును 
జఱులుఁ గీడీించు కినిర్చయముుఁ గల్లగ .  

8-24-వచనము 
అద్వ మఱియును మాతులుంగ లవంగ లుంగ చూత కేతకీ భలాి త కామాొతక 
సర్ళ్ పనస బదరీ వకుళ్ వట కుటజ కుంద కుర్వక కుర్ంటక కోవిద్ార్ ఖ్ర్ూా ర్ 
నార కేళ్ సరంధువార్ చందన ప్రచుమంద మంద్ార్ జంబూ జంబీర్ మాధవీ 
మధూక తాల తకోకల తమాల హింతాల ర్సాల సాల ప్రియాళ్ళ బిలాిమలక 
కమీుక కదంబ కర్ వీర్ కదళీ కప్రతథ  కాంచన కందరాళ్ శిరీష శింశు పాశ్లక పలాశ 
నాగ పునాిగ చంపక శతపత ిమర్ువక మలి్లకామతలి్లకా పమిుఖ్ నిర్ంతర్ 
వసంతసమయ సౌభాగా సంపదంకుర త పలివిత కోర్కిత కుసుమిత ఫల్లత లల్లత 
విటప విటప్ర వీర్ునిివహాలంకృతంబును; మణివాలుకానేక విమల 



1553 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

పుల్లనతర్ంగ ంణీ సంగత విచిత ివిదుిమలతా మహ్ో ద్ాాన శుక ప్రక నికర్ నిశిత 
సమంచిత చంచూపుట నిర్ధళిత శ్ాఖిశ్ాఖ్ాంతర్ పర పకి ఫలర్ంధ ిపవిర ిత 
ర్సపవిాహ్ బహ్ుళ్ంబును; కనకమయ సల్లల కాసార్ కాంచన కుముద కలాి ర్ 
కమల పర మళ్ మిళిత కబళాహార్ సంతతాంగీంకార్ భార్ పర శ్ాీంత కాంతా 
సమాల్లంగ త కుమార్ మతత  మధుకర్ విటసముదయ సమీపసంచార్ 
సముదంచిత శకుంత కలహ్ంస కార్ండవ జలకుకుకట చకవీాక బక బలాక 
కోయషరటక ముఖ్ర్ జలవిహ్ంగ విసర్ వివిధ కోలాహ్ల బధ్వరీ భూత 
భూనభోంతరాళ్ంబును; తుహినకర్కాంత మర్కత కమల రాగ వజ ివ ైఢూర్ా నీల 
గోమే్ధ్వక పుషారాగ మనోహ్ర్ కనక కల ధ్ౌత మణిమయానేక శిఖ్ర్తట 
దరీవిహ్ర్మాణ విద్ాాధర్ విబుధ సరదధ  చార్ణ గర్ుడ గంధర్ి కినిర్ కింపుర్ుష 
మిథున సంతత సర్స సలాి ప సంగీత పసింగ మంగళాయతనంబును; గంధగజ 
గవయ గండభేర్ుండ ఖ్డ్ కంఠీర్వ శర్భ శ్ార్ూా ల శశ చమర్ శలా భలి సార్ంగ 
సాలావృక వరాహ్ మహిష మర్కట మహ్ో ర్గ మారాా లాద్వ నిఖిల మృగనాథ 
సమూహ్ సమర్ సనాిహ్ సంర్ంభ సంచకిత శర్ణాగత శమన కింకర్ంబున ై 
యొపుప నపపర్ిత సమీపము నందు. 

8-25-కంద పదాము 
భిలి్మ భిలి లులాయక 
భలుి క ఫణి ఖ్డ్ గవయ వల్లముఖ్ చమరీ 
ఝిలి్మ హ్ర  శర్భక కిటి 
మలాి దుాత కాక ఘూక మయమగు నడవిన్.  
8-9- తిికూటమందల్ల గజములు 
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8-26-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అనాాలోకన భీకర్ంబులు జితాశ్ానేకపానీకముల్ 
వనేాభంబులు కొనిి మతతతనుల ై వజిాావిహారాగతో 
దనాతింబున భూర  భూధర్దరీ ద్ాిర్ంబులందుండి సౌ 
జనాకీడీల నీర్ుగాల్లపడి కాసారావగాహార్థమ్మై.  

8-27-ఆటవ లద్వ 
అంధకార్ మ్మలి నద్వగిుహాంతర్ 
వీథులందుుఁ బగలు వ ఱచి డాుఁగ  
యెిడర్ు వేచి సంధా నినుుఁడు వృదధత నుని 
వ డల  ననుఁగ గుహ్లు వ డల ుఁ గర్ులు.  

8-28-కంద పదాము 
తలుఁగవు కొండలక ైనను 
మలుఁగవు సరంగములక ైన మార్కను కడిమిం 
గలుఁగవు ప్రడుగుల క ైనను 
నిల బలసంపని వృతిత  నేనుుఁగు గునిల్.  

8-29-ససీ పదాము 
పులుల మొతతంబులు ప దర ండిలోుఁ దూఱు; 
 ఘోర్భలూి కముల్ గుహ్లు జొచుు; 
భూద్ార్ములు నేల బొ ఱియలలో డాుఁగు; 
 హ్ర దంతముల కేుఁగు హ్ర ణచయము; 
మడువులుఁ జొర్ుఁబాఱు మహిషసంఘంబులు; 
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 గండశ్ ైలంబులుఁ గపులు పాిుఁకు; 
వల్మెకములు జొచుు వనభుజంగంబులు; 
 నీలకంఠంబులు నింగ  క గయు;  

8-29.1-తేటగీతి 

వ ఱచి చమరీమృగంబులు విసర్ు వాల 
చామర్ంబుల విహ్ర్ణశమీము వాయ 
భయదపర హేల విహ్ర ంచు భదకిర్ుల 
గాల్లవాఱిన మాతాిన జాల్లుఁ బొ ంద్వ.  

8-30-కంద పదాము 
మదగజ ద్ానామోదముుఁ 
గదలని తమకములుఁ ద్ాివి కడుపులు నిండం 
బొ దలుచుుఁ దుమ్మెదకొదమల 
కదుపులు జుం జుమెటంచు గానము చేసెన్.  

8-31-కంద పదాము 
తేట ియొకటి యొర్ు ప్రియకును 
మాటికి మాటికిని నాగ మదజల గంధం 
బేట ికని తనుిుఁ బొ ంద్ెడి 
బో టికి నంద్వచుు నిండు బో ుఁట  దనమునన్.  

8-32-కంద పదాము 
అంగకీృత ర్ంగనాె 
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తంగీ మదగంధ మగుచు దదధయు వేడకన్ 
సంగీత విశ్ేషంబుల 
భృంగీగణ మొప్ెప మాొనుప్ెటెటడి మాడికన్.  

8-33-కంద పదాము 
వలిభలు పాఱి మునుపడ 
వలిభ మని ముసర  రేని వార్ణద్ానం 
బొ లిక మధుకర్వలిభు 
లులింబులుఁ బొ ంద్వర లి యులాి సంబుల్.  

8-34-వచనము 
అపుపడు. 

8-35-మతేతభ వికీీడతిము 
కలభంబుల్ చెర్లాడుుఁ బలిలము లాఘాొణించి మటాట డుచున్ 
ఫలభూజంబులు రాయుచుం జివుర్ు జొంపంబుల్ వడిన్ మే్యుచుం 
బులులం గాఱెనుపో తులన్ మృగములం బో నీక శిక్ించుచుం 
గ్లుఁకుల్ జొచిు కలంచుచున్ గ ర్ులప్ెై గ్బిాళ్ళు గోరాడుచున్.  

8-36-కంద పదాము 
తొండంబుల మదజలవృత 
గండంబులుఁ గుంభములను ఘటటన చేయం 
గ్ండలుదల కింీద్ెై పడు 
బెండుపడున్ ద్వశలు చూచి బెగడున్ జగముల్.  
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8-10- గజంేదుి ని వర్ణన 

8-37-కంద పదాము 
ఎకకడుఁ జూచిన ల కకకు 
న కుకవ యిెై యడవి నడచు నిభయూథములో 
నొకక కర నాథుుఁ డెడతెగ  
చిక క నొక కరేణుకోటి సవేింపంగన్.  

8-38-వచనము 
ఇట ి  వ నుక ముందట నుభయ పార్శంబులుఁ దృష్ార ాతంబుల ై యర్ుగుద్ెంచు 
నేనుంగు గములం గానక తెఱంగుదప్రప తొలంగుడుపడి యిాశిరాయతతంబెైన 
చితతంబు సంవితతంబు గాకుండుటంజేసర తానును దన కరేణుసమూహ్ంబును 
నొకకతెర్ువ ై పో వుచు. 

8-39-ససీ పదాము 
పలిలంబుల లేుఁత పచిుక మచిుకుఁ; 
 జ లుల కంద్వచుు నచిుకము లేక; 
నివుర్ుజొంపములుఁ గ్ీవ ిలయు పూుఁగ్ముెలుఁ; 
 బాిణవలిభలకుుఁ బాలువ ట ట ; 
ఘనద్ానశ్రతల కర్ణతాళ్ంబుల; 
 దయితల చెమటార్ుుుఁ దనువు లర్సర; 
మృదువుగాుఁ గ్ముెల మ్మలిన గళ్ములు; 
 నివుర్ుచుుఁ బేమితో న ఱపు వలపు;  
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8-39.1-తేటగీతి 

ప్రఱుదు చకకటి డగ్ఱి ప్ేిమతోడ 
డాసర మూర్కని ద్వవికిుఁ దొ్ండంబు జాుఁచు 
వ ద వివేకించుుఁ గీడీించు విశమీించు 
మతతమాతంగ మలింబు మహిమతోడ.  

8-40-ససీ పదాము 
తన కుంభముల పూర్ణతకు డిగ ్  యువతుల; 
 కుచములు పయిెాదకొంగు ల్ముఁగుఁ; 
దన యానగంభీర్తకుుఁ జాల కబలల; 
 యానంబు లంద్ెల నండగ్నుఁగుఁ; 
దన కర్శ్రుీఁ గని తలుఁకి బాలల చిఱు; 
 ద్ొడలు మే్ఖ్లద్ీప్రత ుఁ ద్యడు ప్రలువుఁ; 
దన దంతర్ుచికోటి తర్ుణుల నగవులు; 
 ముఖ్చంద ిద్ీపుత ల ముసుుఁగు ద్వగువుఁ;  

8-40.1-తేటగీతి 

దనదు లావణార్ూపంబుుఁదలుఁచి చూుఁడ 
నంజనాభమిు కప్రలాద్వ హ్ర ద్వభేంద ి
దయిత లందఱుుఁ దనవ ంటుఁ దగ ల్లనడవుఁ; 
గుంభివిభుుఁ డొప్ెపనొపుపల కుపప బో ల .  

8-41-వచనము 
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మఱియు నానాగహ్న విహ్ర్ణ మహిమతో మదగజేందింబు మార్్ంబుుఁ దప్రప 
ప్రపాసాపరాయతత  చితతంబున మతతకరేణువుల మొతతంబునుం ద్ానునుం జని 
చని. 

8-42-మతేతభ వికీీడతిము 
అటుఁ గాంచెం గర ణీవిభుండు నవఫులాి ంభోజకలాి ర్మున్ 
నటద్వంద్వంద్వర్ వార్ముం గమఠ మీనగాీహ్ దురాిర్మున్ 
వట హింతాల ర్సాల సాల సుమనో వలి్మకుటీతీర్ముం 
జట లోదూధ త మరాళ్ చకీ బక సంచార్ంబుుఁ గాసార్మున్.  
8-11- గజంేదుి ని కొలను పివశేము 

8-43-వచనము 
ఇటిననా పుర్ుష సంచార్ంబెై నిషకళ్ంకంబెైన యపపంకజాకర్ంబుుఁ బొ డగుఁని. 

8-44-ససీ పదాము 
తోయజగంధంబుుఁ ద్య ుఁగ న చలిని; 
 మ్మలిని గాడుపల మే్ను లలర్ుఁ 
గమల నాళాహార్ విమలవాకకలహ్ంస; 
 ర్వములు చెవుల పండువులు చేయ 
ఫులిద్వంద్ీవరాంభోర్ుహా మోదంబు; 
 ఘాొణర్ంధంిబుల గార్వింప 
నిర్ెల కలోి ల నిర్్తాసార్ంబు; 
 వదన గహ్ిర్ముల వాడు ద్ీర్ప 
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8-44.1-తేటగీతి 

తిిజగ దభినవ సౌభాగా ద్ీపతమ్మైన 
విభవ మీక్షణములకును విందు చేయ 
నర గ  పంచేంద్వయివావహార్ములను 
మఱచి మతేతభయూథంబు మడుుఁగుుఁజొచెు.  

8-45-కంద పదాము 
తొండంబులుఁ బూర ంచుచు 
గండంబులుఁ జలుి కొనుచు గళ్గళ్ర్వముల్ 
మ్మండుకొన వలుుఁదకడుపులు 
నిండన్ వేదండకోటి నీటిం ద్ాివ న్.  

8-46-వచనము 
అపుపడు. 

8-47-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇభలోకేందుిుఁడు హ్సతర్ంధమిుల నీర కికంచి పూర ంచి చం 
డభ మార్్ంబున క తిత  నికిక వడి నుడాా డించి ప్రంజింప నా 
ర్భటిన్ నీర్ములోనుఁ బెల ి గసర నకగీాీహ్ పాఠీనముల్ 
నభమం ద్ాడెడు మీన కర్కటము లనబటెటన్ సుర్ల్ మాొనపడన్.  

8-48-వచనము 
మఱియు నగ్జేందంిబు నిర్ర్్ళ్విహార్ంబున. 

8-49-ససీ పదాము 
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కర ణీకరోజిఝత కంకణచేటుఁ ద్య ుఁగ ; 
 సెలయిేటి నీలాద్వ ిచెలువుుఁ ద్ెగడు 
హ్సరతనీ హ్సత  వినాసత  పదెంబుల; 
 వేయిగనుిలవాని వ ర్వు చూపుుఁ 
గలభసముతీకర్ణ కలాి ర్ ర్జమునుఁ; 
 గనకాచలేందంిబు ఘనతుఁ ద్ాలుు 
గుంజరీ పర చిత కుముద కాండంబుల; 
 ఫణిరాజ మండన పభి వహించు 

8-49.1-ఆటవ లద్వ 
మదకరేణు ముకత మౌకితక శుకుత ల 
మ్మఱుుఁగుమొగ లుతోడ మే్లమాడు 
న దుర్ులేని గర మ నిభరాజ మలింబు 
వనజగేహ్కేళి వాిలునపుడు.  

8-50-వచనము 
మఱియు నా సరోవర్లక్ిె మదగజేంద ివివిధ విహార్వాాకుల్లత నూతన 
లక్మెవిభవయిెై యనంగ విద్ాానిర్ూఢ పలివ పబింధపర కంప్రత శరీరాలంకార్ 
యగు కుసుమ కోమల్లయునుం బో ల  వాాకీర్ణ చికుర్ మతతమధుకర్ నికర్యు; 
విగతర్స వదనకమలయు; నిజసాథ న చల్లత కుచర్థాంగయుగళ్యు; లంపటిత 
జఘనపుల్లనతలయున ై యుండె; అంత. 
8-12- కర మకర్ులయుదధము 

8-51-ససీ పదాము 
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భుగభుగాయితభూర  బుదుాదచేటలతోుఁ; 
 గదలుచు ద్వవికి భంగంబు ల గయ; 
భువన భయంకర్ఫూతాకర్ ర్వమున; 
 ఘోర్నకగీాీహ్కోటి బెగడ; 
వాలవిక్ేప దురాిర్ ఝంఝానిల; 
 వశమున ఘమఘమావర్త మడర్ుఁ; 
గలోి లజాల సంఘటటనంబులుఁ దటీ; 
 తర్ులమూలంబుల ై ధర్ణిుఁ గూల;  

8-51.1-తేటగీతి 

సర్సరలోనుండి ప డగని సంభమిించి 
యుదర  కుప్రపంచి లంఘి్ంచి హ్ుంకర ంచి 
భానుుఁ గబళించి పట ట  సిరాానుపగ ద్వ 
నొకక మకరేందుిుఁ డిభరాజు నొడిసరపటెట .  

8-52-కంద పదాము 
వడుిఁ దప్రపంచి కరీందుిుఁడు 
నిడుదకర్ం బెతిత  వేయి నీరాటంబుం 
బొ డ వడుఁగ నట ి  జలముల 
బడ ికడువడిుఁ బటెట ుఁ బూర్ిపదయుగళ్ంబున్.  

8-53-చంపకమాల 

పదములుఁ బటిటనం దలకుబా టలకయింతయు లేక శూర్తన్ 
మదగజవలిభుండు ధృతిమంతుుఁడు దంతయుగాంత ఘటటనం 
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జ దర్ుఁగుఁ జిమ్మె నమెకర చిపపలు పాదులు దపపనొపపఱన్ 
వదల్ల జలగహీ్ంబు కర వాలముమూలముుఁ జీర ుఁ గోర్ులన్.  

8-54-కంద పదాము 
కర ుఁ ద్వగుచు మకర  సర్సరకిుఁ 
గర  దర కనిి మకర ుఁ ద్వగుచు గర్కర  బెర్యన్ 
గర కి మకర  మకర కిుఁ గర  
భర్ మనుచును నతల కుతల భట  లర్ుదు పడన్.  

8-55-వచనము 
ఇట ి  కర మకర్ంబులు ర ండును నొండొండ సముదాండదండంబుల ై తలపడి నిఖిల 
లోకాలోకన భీకర్ంబుల ై; యనోానా విజయశ్ర ీవశ్రకర్ంబుల ై; సంక్ోభిత 
కమలాకర్ంబుల ై; హ్ర  హ్ర యును; గ ర  గ ర యునుం ద్ాుఁకి ప్రఱుతివియక 
ప్ెనంగు తెఱంగన నీరాటం బయిన పో రాటంబునం బట ట చు వ ల్లకి లోనికిం 
ద్వగుచుచుుఁ గ్లంకు గలంకంబొ ందుఁ గడువడి నిటటట ట ుఁబడి తడుఁబడక 
బుడబుడానుకార్ంబుల ై బుగులు బుగు లిను చపుపళ్ుతో నుర్ువులుుఁ గట ట చు 
జలంబు లుపపర్ం బెగయం జపపర ంచుచుుఁ దపపక వదనగహ్ిర్ంబుల 
నపపళించుచు నిశితనితాంత దుర్ంతదంత కుంతలంబుల నింతింతలు తునియ 
లయి న పపళ్ంబునం బునుక చిపపలుుఁ గుదుళ్ళుుఁ దప్రప ర్కతంబులుుఁ గీముెద్ేర్ 
హ్ుమెని యొకుకమెడిం జిముెచు నితరేతర్ సమాకరి్ణంబులం గదలక 
పదంబుల మొదల్లపట ట  వదలక కుదుర ై వర తంచుచు బర భమిణ వేగంబున 
జలంబులం ద్వర్ుగుచు మకర్ కమఠ కర్కట గండక మండూకాద్వ సల్లల 
నిలయంబుల పాిణంబులు క్మణంబులుగా నొండొంటిం ద్ాుఁకు ర్భసంబున 
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నికకలుబడ మకొకంద్ొికుకచు మ్మండుచెడి బెండుపడి నాుఁచు గులిచిపప 
తండంబులుఁ బర్సపర్ తాడనంబులకు నడాంబుగా నొడుా చు నోలమాసగ్నక 
గ లుపు దలంపులు బెటిటదంబుల ై ర టిటంప నహ్ో రాతంిబులుం బో ల ుఁ గమీకమీ 
విజృంభమాణంబుల ై బహ్ుకాల కలహ్ విహార్ంబులయి నిర్్త నిద్ాిహార్ంబుల ై 
యవకపీరాకమీ ఘోర్ంబుల ై పో ర్ుచుని సమయంబున. 

8-56-కంద పదాము 
జవమును జలమును బలమును 
వివిధములుగుఁ బో ర్ు కర్టివీర్తకు భువిన్ 
ద్వవి మకర్ మీన కర్కట 
నివహ్ము లగకకటన మితినిలయముుఁ బొ ంద్ెన్.  

8-57-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఆటోపంబునుఁ జిముె ఱొ మెగల వజాిభీల దంతంబులం 
ద్ాటించున్ మ్మడుఁ జుటిటపటిట  హ్ర  ద్య రా్ండాభ శుండాహ్తిన్ 
నీటన్ మాటికిమాటికిం ద్వగువుఁగా నీరాటమున్ నీటి పో  
రాటనోిటమిపాట ుఁ జూపుట కర్ణాాటంబు వాచాటమ్మై.  

8-58-వచనము 
అపుపడు. 

8-59-ఆటవ లద్వ 
మకర తోడుఁ బో ర్ు మాతంగవిభుని నొ 
కకర్ుని డించి పో వుఁ గాళ్ళు రాక 
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గోర  చూచు చుండెుఁ గుంజరీయూథంబు 
మగలు దగులుుఁ గార  మగువలకును.  

8-60-వచనము 
అంత. 

8-61-ఆటవ లద్వ 
జీవనంబు దనకు జీవనంబెై యుంట 
నలవుుఁ జలము నంతకంత క కిక 
మకర్మొప్ెపుఁ డసెస మతేతభమలింబు 
బహ్ుళ్పక్ష శ్రతభాను పగ ద్వ.  

8-62-మతేతభ వికీీడతిము 
ఉఱుకుం గుంభయుగంబుప్ెై హ్ర  కియీన్ హ్ుమెంచుుఁ; బాదంబులం 
న ఱయం గంఠము వ నుిదనుి; న గయున్ హేలాగతిన్; వాలముం 
జఱచుం నుగు్ గుఁద్ాుఁకు ముంచు మునుగుం శలాంబులుందంతముల్ 
విఱుుఁగన్ వేయిుచుుఁ బొ ంచిప ంచి కద్వయున్ వేదండ యూథయతతమున్.  

8-63-మతేతభ వికీీడతిము 
ప డగానం బడకుండ డాుఁగు వ ల్లకిం బో వంగ ద్ా నడామ్మై 
ప డచూపుం జర్ణంబులం బెనగ్నున్ పో  రాక రా రాక బె 
గ్డలిం గూలుఁగ ద్ాుఁచు లేచుతఱి నుద్ాా టించు లంఘి్ంచుుఁ బ 
ల్లిడుిఁ జీర్ుం దలుఁగున్ మలంగు నొడియన్ వేధ్వంచుుఁ గోీధ్వంచుచున్.  

8-64-వచనము 
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ఇట ి  విసరెతనకచీకంీబయి నిర్ికవీికమీంబున నలపహ్ృదయజాఞ న ద్ీపంబు 
నతికమీించు మహా మాయాంధకార్ంబునుంబో ల  నంతకంతకు నుతాసహ్ 
కలహ్సనాిహ్ బహ్ువిధ జలావగాహ్ం బయిన గాీహ్ంబు మహాసాహ్సంబున. 

8-65-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
పాదదిందిము నేలమోప్ర పవనున్ బంధ్వంచి పంచేంద్వియో 
నాెదంబుం బర మార ు బుద్వధలతకున్ మాఱ కాు హ్తితంచి ని 
షేఖదబహి్ెపద్ావలంబనర్తిం గీడీించు యోగీందుి మ 
రాాదన్ నకమీు వికమీించెుఁ గర పాద్ాకాీంతనిర్ికమీ్మై.  

8-66-ఆటవ లద్వ 
వనగజంబు న గచు వనచార ుఁ బొ డగని 
వనగజంబ కాన వజిిగజము 
వ లి న ై సురేందుి వేచి సుధ్ాంధులు 
పటటుఁ బటటనీక బయలు పాిుఁక .  

8-67-ఉతపలమాల 

ఊహ్ గలంగ  జీవనపుటోలమునం బడి పో ర్ుచున్ మహా 
మోహ్లతా నిబదధపదమున్ విడిప్రంచుకొనంగ లేక సం 
ద్ేహ్ముుఁ బొ ందు ద్ేహి కియీ ద్ీనదశన్ గజ ముండె భీషణ 
గాీహ్ దుర్ంత దంత పర ఘటిటత పాదఖ్ురాగ ీశలామ్మై.  

8-68-వచనము 
ఇవిిధంబున. 
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8-69-కంద పదాము 
అలయక స లయక వేసట 
నొలయకుఁ గర  మకర తోడ నుదాండత రా 
తుిలు సంధాలు ద్వవసంబులు 
సల్లప్ెం బో  ర్కక వేయి సంవతసర్ముల్.  
8-13- గజంేదుి ని ద్నీాలాపములు 

8-70-మతేతభ వికీీడతిము 
పృథుశకితన్ గజ మా జలగహీ్ముతోుఁ బెకేకండుి  పో రాడి సం 
శిథవలంబెై తన లావు వ ైర బలముం జింతించి మిథాామనో 
ర్థమిం కేటిక?ి ద్ీని గ లి సర  పో ర్ం జాలరా దంచు స 
వాథమ్మై యిటినుుఁ బూర్ిపుణాఫల ద్వవాజాఞ న సంపతితతోన్.  

8-71-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఏ ర్ూపంబున ద్ీని గ లుత ? నిటమీుఁ ద్ేవేలుపుఁ జింతింతు? న  
వాిర ం జీర్ుదు? న విర్డా? మిుఁక నివాిర పచిారోతతమున్ 
వార ంపం దగువార్ ల వి? ర్ఖిలవాాపార్పారాయణుల్ 
లేర?ే మొొక కద ద్వకుకమాల్లన మొఱాల్లంపం బపిుణాాతెకుల్.  

8-72-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నానానేకపయూథముల్ వనములోనం బెదాకాలంబు స 
నాెనింపన్ దశలక్షకోటి కర ణీనాథుండన ై యుండి మ 
ద్ాధ నాంభః పర పుషట చందన లతాంతచాేయలం దుండ లే 
కీ నీరాశ నిటేల వచిుతి? భయం బెటోి కద్ే యిాశిరా!  
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8-73-ఉతపలమాల 

ఎవినిచే జనించు జగ; మ్మవిని లోపల నుండు ల్మనమ్మై; 
యెివిని యందు డిందుుఁ; బర్మే్శిర్ుుఁ డెవిుఁడు; మూలకార్ణం 
బెవిుఁ; డనాద్వమధాలయుుఁ డెవిుఁడు; సర్ిముుఁ ద్ానయిెైనవాుఁ 
డెవిుఁడు; వాని నాతెభవు నీశిర్ు నే శర్ణంబు వేడెదన్.  

8-74-కంద పదాము 
ఒకపర  జగములు వ ల్లనిడి 
యొకపర  లోపల్లకిుఁ గ్నుచు నుభయముుఁ ద్ాన ై 
సకలార్థ సాక్ి యగు న 
యాకలంకుని నాతెమూలు నర థుఁ దలంతున్.  

8-75-కంద పదాము 
లోకంబులు లోకేశులు 
లోకసుథ లుుఁ ద్ెగ నుఁ దుద్వ నలోకం బగు ప్ెం 
జీకటి కవిల న విం 
డే కాకృతి వ లుుఁగు నతని నే సేవింతున్.  

8-76-కంద పదాము 
నర్తకుని భంగ ుఁ బెకకగు 
మూర్ుత లతో న విుఁ డాడు? మునులు ద్వవిజులుం 
గీర తంప నేర్? ర విని 
వర్తన మొర్ు ల ఱుుఁగ? ర్టిటవాని నుతింతున్.  
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8-77-ఆటవ లద్వ 
ముకతసంగుల ైన మునులు ద్వదృక్షులు 
సర్ిభూత హితులు సాధుచితుత  
లసదృశవతిాఢుాల ై కొలుత  ర విని 
ద్వవాపదము వాుఁడు ద్వకుక నాకు.  

8-78-ససీ పదాము 
భవము ద్యషంబు ర్ూపంబుుఁ గర్ెంబు నా; 
 హ్ియమును గుణము ల వినికి లేక 
జగములుఁ గల్లగ ంచు సమయించు కొఱకున ై; 
 నిజమాయ న విుఁ డినిియునుుఁ ద్ాలుు 
నా పరేశునకు ననంతశకితకి బహి్ె; 
 కిదధర్ూప్రకి ర్ూపహమనునకునుుఁ 
జితచిార్ునికి సాక్ికి నాతెర్ుచికినిుఁ; 
 బర్మాతుెనకుుఁ బర్బహి్ెమునకు 

8-78.1-ఆటవ లద్వ 
మాటలను న ఱుకల మనములుఁ జేర్ంగుఁ 
గాని శుచికి సతత వగముాుఁ డగుచు 
నిపుణుుఁ డెైనవాని నిషకర్ెతకు మ్మచుు 
వాని కే నొనర్ుత  వందనములు.  

8-79-ససీ పదాము 
శ్ాంతున కపవర్్ సౌఖ్ా సంవేద్వకి; 
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 నిరాిణ భర్తకు నిర ిశ్ేషు 
నకు; ఘోర్ునకు గూఢునకు గుణధర ెకి; 
 సౌముాన కధ్వక విజాఞ న మయున 
కఖిలేంద్వయిదషిట కధాక్షునకు బహ్ు; 
 క్ేతజిుఞ నకు దయాసరంధుమతికి 
మూలపకిృతి కాతె మూలున కఖిలేంద్వి; 
 యజాఞ పకునకు దుఃఖ్ాంత కృతికి 

8-79.1-ఆటవ లద్వ 
న ఱి నసతా మన డి నీడతో వ లుుఁగుచు 
నుండు న కకటికి మహ్ో తతర్ునకు 
నిఖిలకార్ణునకు నిష్ాకర్ణునకు న 
మసకర ంతు ననుి మనుచు కొఱకు.  

8-80-కంద పదాము 
యోగాగ ి దగాకర్ుెలు 
యోగీశిర్ు లే మహాతుె నొం డెఱుుఁగక స 
ద్య ాగ విభాసరత మనముల 
బాగుగ వీక్ింతు ర్టిట  పర్ము భజింతున్.  

8-81-ససీ పదాము 
సరాిగమామాియ జలధ్వకి నపవర్్; 
 మయునికి నుతతమ మంద్వర్ునకు 
సకలగుణార్ణిచేని బో ధ్ాగ ికిుఁ; 
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 దనయంత రాజిలుి  ధనామతికి 
గుణలయోద్ీాప్రత గుర్ు మానసునకు సం; 
 వర తతకర్ెనిర్ిర తతునకు 
ద్వశ లేని నా బో ుఁటి పశువుల పాపంబు; 
 లడుఁచువానికి సమసాత ంతరాతుెుఁ 

8-81.1-ఆటవ లద్వ 
డెై వ లుంగువాని కచిేనుినకు భగ 
వంతునకుుఁ దనూజ పశు నివేశ 
ద్ార్సకుత  లయినవార  కందుఁగరాని 
వాని కాచర ంతు వందనములు.  

8-82-వచనము 
మఱియును. 

8-83-ససీ పదాము 
వర్ధర్ెకామార్థ వర ాతకాముల ై; 
 విబుధు ల వాిని సేవించి యిషట 
గతిుఁ బొ ందుదుర్ు? చేర  కాంక్ించువార  క; 
 వాయ ద్ేహ్ మిచుు న వాిడు కర్ుణ? 
ముకాత తుె ల విని మునుకొని చింతింతు?; 
 రానందవార ధ మగాింతర్ంగు 
లేకాంతు ల విని నేమియు గోర్క; 
 భదచిర తంిబుుఁ బాడుచుందు?  



1572 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

8-83.1-ఆటవ లద్వ 
రా మహేశు నాదుా నవాకుత  నధ్ాాతె 
యోగగముాుఁ బూర్ుణ  నునితాతుె 
బహి్ెమయిన వానిుఁ బర్ుని నతీంద్వయిు 
నీశు సూథ లు సూక్షుె నే భజింతు.  

8-84-వచనము 
అని మఱియు నిటిని వితర కంచె. 

8-85-ససీ పదాము 
పావకుండర్ుుల భానుండు ద్ీపుత ల; 
 న బాంగ  నిగ డింతు ర టి డంతు 
రా కియీ నాతెకరావళిచేత బ;ి 
 హాెదుల వేలుపల నఖిలజంతు 
గణముల జగముల ఘన నామ ర్ూప భే; 
 దములతో మ్మఱయించి తగ నడంచు 
న విుఁడు మనము బుద్ీధంద్వియంబులుుఁ ద్ాన; 
 యిెై గుణ సంపవిాహ్ంబు న ఱపు 

8-85.1-తేటగీతి 

సీత ర నపుంసక పుర్ుష మూర తయునుుఁ గాక 
తిర్ా గమర్ నరాద్వ మూర తయునుుఁ గాక 
కర్ె గుణ భేద స దసత్రకాశిుఁ గాక 
వ నుక ననిియుుఁ ద్ా నగు విభుుఁ దలంతు.  
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8-86-కంద పదాము 
కలుఁ డందుర్ు దీ్నుల యిెడుఁ 
గలుఁ డందుర్ు పర్మయోగ  గణముల పాలం 
గలుఁ డందు ర్నిిద్వశలను 
గలుఁడు కలం డన డి వాుఁడు గలుఁడయ  లేుఁడయ?  

8-87-ససీ పదాము 
కలుగుఁడే నాపాల్లకల్లమి సంద్ేహింపుఁ; 
 గల్లమిలేములు లేకుఁ గలుగువాుఁడు? 
నా కడాపడ రాుఁడె నల్ల నసాధువులచేుఁ; 
 బడిన సాధుల కడాపడెడువాుఁడు? 
చూడుఁడే నా పాట ుఁ జూపులుఁ జూడకుఁ; 
 జూచువార్లుఁ గృపుఁ జూచువాుఁడు? 
ల్మలతో నా మొఱాల్లంపుఁడే మొఱుఁగుల; 
 మొఱ ల ఱుంగుచుుఁ దనుి మొఱగువాుఁడు?  

8-87.1-తేటగీతి 

అఖిల ర్ూపముల్ దనర్ూప మ్మైనవాుఁడు 
ఆద్వమధ్ాాంతములు లేక యడర్ువాుఁడు 
భకతజనముల ద్ీనుల పాల్లవాుఁడు 
వినుఁడ?ె చూడుఁడ?ె తలుఁపడ?ె వేగ రాుఁడె?  

8-88-కంద పదాము 
విశికర్ు విశిదూర్ుని 
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విశ్ాితుెని విశివేదుా విశుి నవిశుిన్ 
శ్ాశితు నజు బహి్ెపభిు 
నీశిర్ునిం బర్మపుర్ుషు నే భజియింతున్.  

8-89-వచనము 
అని పల్లకి తన మనంబున నగ్జేందుిం డమశిర్ సనిిధ్ానంబు కల్లపంచుకొని 
యిటినియిె. 

8-90-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
లా వొకికంతయు లేదు; ధ్ెైర్ాము విలోలంబయిెా; బాిణంబులున్ 
ఠావుల్ దప్ెపను; మూర్ే వచెేుఁ; దనువున్ డసెసన్; శమీంబయిెాడిన్; 
నీవ ేతపప నితఃపర్ం బెఱుుఁగ; మనిింపందగున్ ద్ీనునిన్; 
రావే! యిాశిర్! కావవే వర్ద! సంర్క్ింపు భద్ాితెకా!  

8-91-కంద పదాము 
విను దుఁట జీవుల మాటలు 
చను దుఁట చనరానిచోటి శర్ణార్ుథ ల కో 
యను దుఁట ప్రల్లచిన సర్ిముుఁ 
గను దుఁట సంద్ేహ్ మయిెాుఁ గర్ుణావారీధ!  

8-92-ఉతపలమాల 

ఓ! కమలాపత ! యో! వర్ద! యో! పతిిపక్షవిపక్షదూర్! కు 
యోా! కవియోగ వందా! సుగుణోతతమ! యో! శర్ణాగతామరా 
నోకహ్! యో! మునీశిర్ మనోహ్ర్! యో! విమలపభిావ! రా 
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వే కర్ుణింపవే తలుఁపవే శర్ణార థని ననుిగావవే.  

8-93-వచనము 
అని పల్లకి మఱియు నర్క్ిత ర్క్షకుండెైన యిాశిర్ుం డాపనుిుఁడెైన ననుిుఁ 
గాచుుఁ గాక యని నింగ  నికిక చూచుచు నిటూట ర్ుపలు నిగడించుచు బయ 
లాలకించుచు నగ్జేందుిండు మొఱచేయుచుని సమయంబున. 
8-14- విషుణ వు ఆగమనము 

8-94-ఆటవ లద్వ 
విశిమయత లేమి వినియు నూర్క యుండి 
ర్ంబుజాసనాదు లడాపడక 
విశిమయుుఁడు విభుుఁడు విషుణ ండు జిషుణ ండు 
భకితయుతున కడాపడుఁ దలంచె.  

8-95-మతేతభ వికీీడతిము 
అల వ ైకుంఠపుర్ంబులో నగర లో నా మూల సౌధంబు ద్ా 
పల మంద్ార్వనాంతరామృత సర్ః పాింతేందు కాంతోపలో 
తపల పర్ాంక ర్మావినోద్వ యగు నాపనిపసినుిండు వి 
హ్ిల నాగేందమిు పాహిపాహి యనుఁ గుయాాల్లంచి సంర్ంభియైెి.  

8-96-మతేతభ వికీీడతిము 
సరర కిం జ పపుఁడు; శంఖ్ చక ీయుగముం జేద్యయి సంధ్వంపుఁ; డే 
పర వార్ంబునుుఁ జీర్ుఁ' డభగిపతిం బనిింపుఁ' డాకర ణకాం 
తర్ ధమిెలిముుఁ జకక నొతత ుఁడు; వివాదపోి తిథతశ్రకీుచ  ో
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పర చేలాంచలమ్మైన వీడుఁడు గజపాిణావనోతాసహియిెై.  

8-97-వచనము 
ఇట ి  భకతజనపాలన పరాయణుండును; నిఖిల జంతు హ్ృదయార్వింద సదన 
సంసరథతుండును నగు నారాయణుండు కర కులేంద ివిజాఞ ప్రత నానావిధ 
ద్ీనాలాపంబు లాకర ణంచి; లక్మెకాంతా వినోదంబులం దగులు చాల్లంచి; 
సంభమిించి ద్వశలు నిరీక్ించి; గజేందరి్క్ాపర్తింబు నంగీకర ంచి; నిజపర కర్ంబు 
మర్ల నవధర ంచి గగనంబున కుద్మించి వేంచేయు నపుపడు. 

8-98-మతేతభ వికీీడతిము 
తనవ ంటన్ సరర ; లచిువ ంట నవరోధవాితమున్; ద్ాని వ  
నకనుుఁ బక్మందుిుఁడు; వాని ప ంతను ధనుఃక్మోదకీ శంఖ్ చ 
కనీికాయంబును; నార్దుండు; ధిజినీకాంతుండు రా వచిు ర్ 
యాన వ ైకుంఠపుర్ంబునం గలుగువా రాబాలగోపాలమున్.  

8-99-వచనము 
తదనంతర్ంబ ముఖ్ార్వింద మకర్ందబిందు సంద్యహ్ పర షాందమానానంద్ేం 
ద్వంద్వర్యగు నయిాంద్వరాద్ేవి గోవింద కరార్వింద సమాకృషామాణ 
సంవాానచేలాంచల యైెి పో వుచు. 

8-100-మతేతభ వికీీడతిము 
తన వేంచేయు పదంబుుఁ బేర్కనుఁ; డనాథసీత ర జనాలాపముల్ 
విన నో? ముొచుులు ముొచుల్లంచిర్ ఖ్లుల్ వేదపపించంబులన్? 
దనుజానీకము ద్ేవతానగర ప్ెై దండెతెతనో? భకుత లం 
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గని చకాీయుధుుఁ డేుఁడి చూపుుఁ డని ధ్వకాకర ంచిరో? దురా్నుల్.  

8-101-వచనము 
అని వితర కంచుచు. 

8-102-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
తాటంకాచలనంబుతో; భుజనటదధమిెలిబంధంబుతో; 
శ్ాటీముకత కుచంబుతో; నదృఢచంచతాకంచితో; శ్రర్ణలా 
లాటాలేపముతో; మనోహ్ర్కరాలగోితతరీయంబుతోుఁ; 
గోటీందుపభితో; నురోజభర్ సంకోచద్విలగింబుతోన్.  

8-103-కంద పదాము 
అడిగ ద నని కడువడిుఁ జను 
నడగి నుఁ దను మగుడ నుడుగుఁ డని నడ యుడుగున్ 
వ డవ డ సరడిముడి తడుఁబడ 
నడు గ డు; నడుగ డదు జడిమ నడు గ డున డలన్.  

8-104-సీస పదాము 
నిటలాలకము లంట నివుర్ జుంజుమెని; 
 ముఖ్సరోజము నిండ ముసుర్ుుఁ ద్ేంట ి ; 
నళ్ళలుఁ జఞపుఁగుఁ జిలక లలి నలిన చేర ; 
 యోషఠబింబదుాతు లగడియ నుఱుకు; 
శుకములుఁ ద్యలుఁ జక్షురీెనములకు మం; 
 ద్ాకినీ పాఠీనలోక మ్మసుఁగు; 
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మీన పంకుత ల ద్ాుఁట మ్మయిద్ీుఁగతో రాయ; 
 శంపాలతలు మింట సర్ణిుఁ గట ట ;  

8-104.1-ఆటవ లద్వ 
శంపలను జయింపుఁ జకవీాకంబులుుఁ 
గుచయుగంబుుఁ ద్ాుఁకి కొీవుిజూపు; 
మ్మలుఁత మొగ లు ప్రఱిుఁద్వ మ్మఱుుఁగుుఁద్ీవయుుఁ బో ల  
జలదవర్ుణ  వ నుకుఁ జన డునపుడు.  

8-105-మతేతభ వికీీడతిము 
వినువీథవన్ జనుద్ేర్ుఁ గాంచి ర్మర్ుల్ విషుణ న్ సురారాతి జీ 
వనసంపతిత  నిరాకర షుణ ుఁ గర్ుణావర ధషుణ ుఁ యోగీంద ిహ్ృ 
దినవర తషుణ  సహిషుణ  భకతజనబృందపాిభవాలంకర  
షుణ  నవోఢయ లి సద్వంద్వరా పర చర షుణ న్ జిషుణ  రోచిషుణ నిన్.  

8-106-వచనము 
ఇట ి  ప డగని. 

8-107-మతేతభ వికీీడతిము 
చనుద్ెంచెన్ ఘనుుఁ డలివాుఁడె; హ్ర  పజాం గంటిరే లక్ిె? శం 
ఖ్ నినాదం బద్;ె చక ీమలిద్ె; భుజంగధింసరయున్ వాుఁడె; క ీ
నిన యిేతెంచె నటంచు వేలుపలు నమోనారాయణాయిేతి ని 
సినుల ై మొొకికర  మింట హ్సరతదుర్వసాథ వకికీిం జకికీిన్.  

8-108-వచనము 
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అయావసర్ంబునుఁ గుంజరేందపిాలన పార్వశాంబున ద్ేవతానమసాకర్ంబు 
లంగీకర ంపక మనససమానసంచార్ుండెై పోయిపోయి కొంతదూర్ంబున 
శింశుమార్చకంీబునుం బో ల  గుర్ుమకర్కుళీర్ మీనమిథునంబెై; కినిరేందుిని 
భాండాగార్ంబునుంబో ల  సిచే మకర్కచేపంబెై; భాగావంతుని 
భాగధ్ేయంబునుంబో ల  సరాగ జీవనంబెై; వ ైకుంఠపుర్ంబునుంబో ల  శంఖ్చక ీ
కమలాలంకృతంబెై; సంసార్ చకంీబునుంబో ల  దిందిసంకుల పంక సంకీర్ణంబెై 
యొపుప నపపంకజాకర్ంబుుఁ బొ డగని. 
8-15- గజంేదిర్క్షణము 

8-109-మతేతభ వికీీడతిము 
కర్ుణాసరంధుుఁడు శ్ౌర  వార చర్మున్ ఖ్ండింపుఁగాుఁ బంప్ె స 
తతవర తాకంప్రత భూమిచకమీు మహ్ో దాద్విసుుల్లంగచేటా 
పర భూతాంబర్ శుకమీున్ బహ్ువిధబహిాెండభాండచేటాం 
తర్నిర్ికమీుుఁ బాల్లతాఖిల సుధ్ాంధశుకమీుం జకీమున్.  

8-110-వచనము 
ఇట ి  పంచిన. 

8-111-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అంభోజాకర్మధా నూతన నల్లనాాల్లంగనకీడీనా 
ర్ంభుం డెైన వ లుంగుఱేని చెలువార్న్ వచిు నీటన్ గుభుల్ 
గుంభద్ాధ వనముతోుఁ గ్లంకును కలంకం బొ ందుఁగా జొచిు దు 
ష్ాట ంభోవర త వసరంచు చకకటికి డాయంబో యి హ్ృదే్ిగమ్మై.  
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8-112-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
భీమంబెై తలుఁ దుించి పాిణములుఁ బాప్ెం జకమీా శుకిీయన్ 
హేమక్ాెధర్ ద్ేహ్ముం జకితవనేాభేంద ిసంద్యహ్ముం 
గామకోీధన గేహ్మున్ గర్టి ర్కతసాివ గాహ్ంబు ని 
సీసమోతాసహ్ము వీత ద్ాహ్ము జయశ్ర ీమోహ్మున్ గాీహ్మున్.  

8-113-వచనము 
ఇట ి  నిమిష సపర్శనంబున సుదర్శనంబు మకర తలుఁ దుించు నవసర్ంబున. 

8-114-కంద పదాము 
మకర్ మొకటి ర్విుఁ జొచెును; 
మకర్ము మఱియొకటి ధనదు మాట న డాుఁగ న్; 
మకరాలయమునుఁ ద్వర గ ుఁడు 
మకర్ంబులు కూర్ెరాజు మఱువున కర గ న్.  

8-115-మతేతభ వికీీడతిము 
తమముం బాసరన రోహిణీవిభు కియీన్ దర పంచి సంసార్దుః 
ఖ్ము వీడొకని విర్కతచితుత ని గతిన్ గాీహ్ంబు పటూట డిు పా 
దము లలాి ర ు కరేణుకావిభుుఁడు సౌందర్ాంబుతో నొప్ెప సం 
భమిద్ాశ్ాకర ణీ కరోజిఞత సుధ్ాంభసాసాన విశ్ాీంతుుఁడెై.  

8-116-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పూర ంచెన్ హ్ర  పాంచజనాముుఁ గృపాంభోరాశి సౌజనామున్ 
భూర ధ్ాిన చలాచల్మకృత మహాభూతపచిెైతనామున్ 
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సారోద్ార్సరతపభిాచకిత పరా్నాాద్వ రాజనామున్ 
దూరీభూత విపనిద్ెైనామును నిర్ూధ తద్విషతెైసనామున్.  

8-117-మతేతభ వికీీడతిము 
మొర్సెన్ నిరా్ర్దుందుభుల్; జలర్ుహామోదంబుల ై వాయువుల్ 
ద్వర గ ం; బువుిలవానజలుి ుఁ గుర సెన్; ద్ేవాంగనాలాసాముల్ 
పర్ుఁగ న్; ద్వకుకలయందు జీవజయశబాధ్ాినముల్ నిండె; సా 
గర్ ముప పంగ ుఁ దర్ంగ చుంబిత నభోగంగాముఖ్ాంభోజమ్మై.  

8-118-కంద పదాము 
నిడుద యగు కేల గజమును 
మడువున వ డలంగుఁ ద్వగ చి మదజల రేఖ్ల్ 
దుడుచుచు మ్మలిన పుడుకుచు 
నుడిప్ెన్ విషుణ ండు దుఃఖ్ మురీినాథా!  

8-119-కంద పదాము 
శ్రహీ్ర  కర్ సంసపర్శను 
ద్ేహ్ము ద్ాహ్ంబు మాని ధృతిుఁ గర ణీసం 
ద్యహ్ంబుుఁ ద్ాను గజపతి 
మోహ్న ఘ్మంకార్ శబాములతో నొప్ెపన్.  

8-120-కంద పదాము 
కర్మున మ్మలిన నివుర్ుచుుఁ 
గర్ మనురాగమున మ్మఱసర కలయం బడుచుం 
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గర  హ్ర కతమున బతిికినుఁ 
గర్ప్ీడన మాచర ంచెుఁ గర ణుల మర్లన్.  
8-16- గజంేదుి నిపూర్ిజనెకథ 

8-121-సీస పదాము 
జననాథ! ద్ేవలశ్ాప విముకుత ుఁడెై; 
 పట తర్ గాీహ్ర్ూపంబు మాని 
ఘనుుఁడు హ్ూహ్ూ నామ గంధర్ుిుఁ డపుపడు; 
 తన తొంటి నిర్ెల తనువుుఁ ద్ాల్లు 
హ్ర కి నవాయునకు నతిభకితతో మొొకిక; 
 తవిల్ల కీర తంచి గీతములు పాడి 
యా ద్ేవు కృప నొంద్వ యందంద మఱియును; 
 వినత శిర్సుకుఁడెై వేడకతోడ 

8-121.1-ఆటవ లద్వ 
దళిత పాపుుఁ డగుచు దనలోకమున కేగ  
నపుడు శ్ౌర  కేల నంటి తడవ 
హ్సరత  లోకనాథుుఁ డజాఞ న ర్హితుుఁడెై 
విషుణ ర్ూపుుఁ డగుచు వ లుుఁగుచుండె.  

8-122-మతేతభ వికీీడతిము 
అవనీనాథ! గజేందుిుఁడా మకర తో నాలంబుుఁ గావించె మున్ 
దవిిళాధ్ీశుుఁ డతండు పుణాతముుఁ డిందదిుామి నాముండు వ ై 
షణవ ముఖ్ుాండు గృహమతమౌననియతిన్ సరాితుె నారాయణున్ 
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సవిశ్ేషంబుగుఁ బూజ చేసెను మహాశ్ లైాగభీాగంబునన్.  

8-123-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒకనాుఁడా నృపుుఁ డచుాతున్ మనసులో నూహించుచున్ మౌనియిెై 
యకలంకసరథతి నునిచ ుోఁ గలశజుం డచోుటికిన్ వచిు లే 
వక పూజింపక యుని మౌనిుఁ గని నవాకోీధుుఁడెై మూఢ! లు 
బధ! కరీంద్యితతమ యోనిుఁ బుట ట  మని శ్ాపం బిచెు భూవలిభా!  

8-124-కంద పదాము 
మునిపతి నవమానించిన 
ఘనుుఁ డిందదిుామి విభుుఁడుుఁ గ్ంజర్యోనిం 
జననం బంద్ెను విపుు లుఁ 
గని యవమానింపుఁ దగదు ఘన పుణుాలకున్.  

8-125-కంద పదాము 
కర నాథుుఁ డయిెా నాతుఁడు 
కర్ుల ైర  భటాదుల లి; గజముగ నయుాన్ 
హ్ర చర్ణ సేవ కతమునుఁ 
గర  వర్ునకు నధ్వకముకితుఁ గల్లగ  మహాతాె!  

8-126-ఆటవ లద్వ 
కర్ెతంతుిుఁ డగుచుుఁ గమలాక్షుుఁ గ్లుుచు 
నుభయ నియతవృతిత  నుండెనేనిుఁ 
జ డును గర్ెమ్మలి శిథవలమ్మై మ్మలిన 
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పభిలమ్మైన విషుణ భకిత చెడదు.  

8-127-కంద పదాము 
చెడుుఁ గర్ులు హ్ర్ులు ధనములుుఁ 
జ డుదుర్ు నిజసతులు సుతులుుఁ జ డు చెనుఁట లకుం; 
జ డక మనునటిట  గుణులకుుఁ 
జ డని పద్ార్థములు విషుణ సేవా నిర్తుల్.  
8-17- లక్మె నారాయణసంభాషణ 

8-128-వచనము 
అపుపడు జగజానకుండగు నపపర్మే్శిర్ుండు దర్హ్సరత ముఖ్కమల యగు 
నకకమల కిటినియిె. 

8-129-కంద పదాము 
బాలా! నా వ నువ ంటను 
హేలన్ వినువీథవనుండి యేితెంచుచు నీ 
చేలాంచలంబుుఁ బట ట ట 
కాలో నేమంటి ననుి నంభోజముఖీ!  

8-130-కంద పదాము 
ఎఱుుఁగుదు తెఱవా! యిెపుపడు 
మఱవను సకలంబు ననుి మఱచిన యిెడలన్ 
మఱతు నని యెిఱిుఁగ  మొఱుఁగక 
మఱవక మొఱ యిడిర్ యిేని మఱి యనాములన్.  
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8-131-వచనము 
అని పల్లకిన నర్విందమంద్వర్ యగు నయిాంద్వరాద్ేవి మందసరెతచంద్వకిా 
సుందర్వదనార్వింద యగుచు ముకుందున కిటినియిె. 

8-132-కంద పదాము 
ద్ేవా! ద్ేవర్ యడుగులు 
భావంబున నిల్లప్ర కొలచు పని నా పని గా 
కో వలిభ! యిే మనియిెద 
నీ వ ంటను వచుుచుంటి నిఖిలాధ్వపతీ!  

8-133-కంద పదాము 
ద్ీనుల కుయాాల్లంపను 
ద్ీనుల ర్క్ింప మే్లు ద్ీవనుఁ బొ ందన్ 
ద్ీనావన! నీ కొపుపను. 
ద్ీనపరాధ్ీన! ద్ేవద్ేవ! మహేశ్ా!  

8-134-వచనము 
అని మఱియును సముచిత సంభాషణంబుల నంకించుచుని యపపర్మ 
వ ైషణవీర్తింబును సాదర్ సర్ససలాి ప మందహాస పూర్ికంబుగా నాల్లంగనంబు 
గావించి సపర వార్ుండెై గర్ుడ గంధర్ి సరదధ  విబుధగణ జేగీయమానుండెై 
గర్ుడార్ూఢుం డగుచు హ్ర  నిజసదనంబునకుం జనియిె" నని చెప్రప 
శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 
8-18- గజంేదిమోక్షణకథాఫలసృతి 
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8-135-సీస పదాము 
నర్నాథ! నీకును నాచేత వివర ంపుఁ; 
 బడిన యిా కృష్ాణ నుభావమ్మైన 
గజరాజమోక్షణకథ వినువార కి; 
 యశము ల్లచుును గలెష్ాపహ్ంబు; 
దుససవపి నాశంబు దుఃఖ్ సంహార్ంబుుఁ; 
 బొి దుా న మే్లాకంచి పూతవృతిత  
నితాంబుుఁ బఠ యించు నిర్ెలాతుెకుల ైన; 
 విపుు లకును బహ్ువిభవ మమర్ు;  

8-135.1-తటేగతీి 

సంపదలు గలు్ ుఁ; బీడలు శ్ాంతిుఁ బొ ందు; 
సుఖ్ము సరద్వధంచు; వర థలుి  శ్లభనములు; 
మోక్ష మఱచేతిద్ెై యుండు; ముదము చేర్ు 
ననుచు విషుణ ండు ప్ీితుుఁడెై యానతిచెు.  

8-136-వచనము 
అని మఱియు నపపర్మే్శిర్ుం డిటిని యానతిచెు "ఎవిరేని నపర్ 
రాతాింతంబున మే్లాకంచి సమాహిత మనసుకలయి ననుిను; నినుిను; నీ 
సరోవర్ంబును; శ్ేితద్ీిపంబును; నాకుం బిియంబెైన సుధ్ాసాగర్ంబును; 
హేమనగంబును; నిగ ్ర  కందర్ కాననంబులను; వేత ికీచక వేణు లతాగులె 
సుర్పాదపంబులను; నేనును బహి్ెయు ఫాలలోచనుండును నివసరంచియుండు 
నకొకండ శిఖ్ర్ంబులను; గ్మోదకీ క్సుత భ సుదర్శన పాంచజనాంబులను; 
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శ్రదీ్ేవిని; శ్ేష గర్ుడ వాసుకి పహిిాద నార్దులను; మతా కూర్ె 
వరాహాదావతార్ంబులను; దదవతార్కృత కార్ాంబులను; సూర్ా సో మ 
పావకులను; బణివంబును; ధర్ెతపససతాంబులను; వేదంబును; 
వేద్ాంగంబులను శ్ాసత రంబులను; గో భూసుర్ సాధు పతివతిా జనంబులను; జంద ి
కాశాపజాయా సముదయంబును; గ్రీ గంగా సర్సితీ కాళింద్ీ సునంద్ా 
పమిుఖ్ పుణాతర్ంగ ణీ నిచయంబును; నమర్ులను; నమర్తర్ువులను; 
న ైరావతంబును; నమృతంబును; ధుివుని; బహి్ెర ి నివహ్ంబును; 
బుణాశ్లి కుల ైన మానవులను; సమాహితచితుత ల ై తలంచువార్లకుుఁ 
బాిణావసానకాలంబున మద్ీయంబగు విమలగతి నితుత " నని హ్ృషీకేశుండు 
నిరేాశించి శంఖ్ంబు పూర ంచి సకలామర్ వంద్వతచర్ణార్విందుుఁడెై విహ్గపర వృఢ 
వాహ్నుండెై వేంచేసె విబుధ్ానీకంబు సంతోషరంచె" నని చెప్రప శుకుండు రాజున 
కిటినియిె. 

8-137-కంద పదాము 
గజరాజమోక్షణంబును 
నిజముగుఁ బఠ యించునటిట  నియతాతుెలకున్ 
గజరాజ వర్దుుఁ డిచుును 
గజ తుర్గసాందనములుుఁ గ ైవలాంబున్.  
8-19- 5ర వైతమనువుచర తి 

8-138-కంద పదాము 
తామసు తముెుఁడు ర ైవత 
నామకుుఁడెై వ లసె మనువు; నలువుర్మీదన్ 
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భూమికిుఁ బతిివింధ్ాార్ుా న 
నామాదులు నృపులు మనువు నందనులు నృపా!  

8-139-సీస పదాము 
మునులు హిర్ణారోముుఁడు నూర్ధవబాహ్ుండు; 
 వేదశ్రర్ుి ండను వీర్ు మొదలు 
నమర్ులు భూతర్యాదులు శుభుిని; 
 పతిి వికుంఠాఖ్ా పర్మసాధ్వి; 
యా యిదాఱకుుఁ బుతుిుఁడెై తన కళ్లతో; 
 వ ైకుంఠుుఁ డనుఁ బుటిట వార జాక్షు 
డవనిప్ెై వ ైకుంఠ మనియిెడి లోకంబుుఁ; 
 గల్లపంచె న లిలోకములు మొొకక;  

8-139.1-తటేగతీి 

ర్మ యెిదురోకలు చేకొన  రాజముఖ్ా! 
తదనుభావంబు గుణములుుఁ దలుఁపుఁ దర్మ్మ? 
యిా ధరారేణు పటలంబు న ఱుుఁగవచుుుఁ 
గాని రాదయా హ్ర గుణగణము సంఖ్ా.  

8-140-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 
8-20- 6చాక్షుసమనువుచర తి 

8-141-సీస పదాము 



1589 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

చక్షుసతనూజుండు చాక్షుషుం డను వీర్ుుఁ; 
 డాఱవ మనువయిెా నవనినాథ! 
భూమీశిర్ులు పుర్ుః పుర్ుష సుదుామాిదు; 
 లాతని నందను; లమర్విభుుఁడు 
మంతదిుామాఖ్ుాుఁ; డమర్ుత య లాపాాద్వకు; 
 లాహ్విషెద్ీిర్కాద్వ ఘనులు 
మునులందు విభుుఁడు సంభూతికి వ ైరాజు; 
 నకుుఁ బుటిట  యజితుండు నాుఁగ నొప్ెప;  

8-141.1-ఆటవ లద్వ 
నతుఁడు కాుఁడె కూర్ెమ్మై మందరాద్వనిి 
నుదధ్వ జలములోన నుండి మోచె; 
నతుఁడు చువ ి ద్వవిజు లర థంప నమృతాబిధ ుఁ 
దచిిు యిచెు నా సుధ్ార్సంబు.  
8-21- సముదిమథనకథాపాిర్ంభం 

8-142-వచనము 
అని పల్లకినం బరీక్ినిరేందుిండు మునీందుిన కిటినియిె. 

8-143-మతేతభ వికీీడతిము 
విను మునేిటికిుఁ దచిెు పాలకడల్లన్ విషుణ ండు? కూరాెకృతిన్ 
వనధ్వంజొచిు యద్ెట ి  మోచె బలుకవింబెైన శ్ ైలంబు? ద్ే 
వనికాయం బమృతంబు న ట ి  పడసెన్? వారాశి నేమే్మి సం 
జనితం బయిెా? మునీంద!ి చోదాము గద్ా సర్ింబుుఁ జ పపంగద్ే.  
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8-144-కంద పదాము 
అపపటినుండి బుధ్యతతమ! 
చెప్ెపడు భగవతకథా విశే్షంబులు నా 
క పుపడుుఁ దనవి జనింపదు 
చెపపుఁగద్ే చెవులు నిండ శ్రహీ్ర కథలున్.  

8-145-వచనము 
అని మఱియు నడుగం బడినవాుఁడెై యతని నభినంద్వంచి హ్ర  పసింగంబు జ పప 
నుపకమీించె" నని సూతుండు ద్విజుల కిటినియిె "నట ి  శుకుండు రాజుం జూచి. 
8-22- సుర్లుబిహ్ెశర్ణుజొచుుట 

8-146-కంద పదాము 
కసరముఁసగ  యసుర్ విసర్ము 
లసర లతికల సుర్ల న గవ నసువులు వ డలం 
బసుఁ జ డిర ; పడిర ; క డసరర  
యసమ సమర్ విలసనముల నసమ్మడల్ల నృపా!  

8-147-కంద పదాము 
సుర్పతి వర్ుణాదులతో 
సుర్ముఖ్ుాలు గ్ంద ఱర గ  సుర్శ్ ైలముప్ెై 
సుర్నుతుుఁడగు నజుుఁ గని యా 
సుర్ దుషకృతిుఁ జ ప్రప ర్పుడు స లయుచు నతుల ై.  

8-148-కంద పదాము 
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దురాిసు శ్ాపవశమున 
నిరీి ర్ాత జగము ల లి నిశ్రరేకముల ై 
పర్ితర పుతోుఁ గూడ న 
పర్ిము లయి యుండె హ్తసుపరాివళ్ళల ై.  

8-149-ఆటవ లద్వ 
న లవు వ డల్ల వచిు నిసేతజుల ై నటిట 
వేలుపగములుఁ జూచి వేలుపుఁ బెదా 
పర్మపుర్ుషుుఁ దలుఁచి పణితుుఁడెై సంఫులి 
పదెవదనుుఁ డగుచుుఁ బల్లక ుఁ దె్ల్లయ.  

8-150-కంద పదాము 
ఏనును మీర్ును గాలము 
మానవ తిర్ాగితాదుిమసేిదజముల్ 
మానుగ న విని కళ్లము 
వానికి మొొక కదముగాక వగవుఁగ నేలా?  

8-151-కంద పదాము 
వధుాండు ర్క్షణీయుుఁడు 
సాధుాుఁడు మానుాుఁడని లేక సర్్తాిణా 
వధ్ాాదు లగనర్ుు నతం 
డాధాంత విధ్ానమునకు నర్ుి ుఁడు మనకున్.  

8-152-కంద పదాము 
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వర్దునిుఁ బర్ము జగదు్ ర్ు 
కర్ుణాపర్తంతుి మనము గనుుఁగ్న దుఃఖ్ 
జిర్ములు చెడు నని సుర్లకు 
సర్సరజజని చెప్రప యజితు సదనంబునకున్.  
8-23- బిహాెదులహ్ర సుత తి 

8-153-వచనము 
అంత ద్ానును దే్వతాసమూహ్ంబును నతిర్యంబునం జని వినయంబునుఁ 
గానంబడని యవిిభు నుద్ేధశించి దైె్వికంబులగు వచనంబుల నియతేంద్వయిుండెై 
యిటిని సుత తియించె. 

8-154-సీస పదాము 
ఎవిని మాయకు నింతయు మోహించుుఁ; 
 దఱమి యెివిని మాయ ద్ాుఁట రాదు; 
తన మాయ న విుఁ డింతయు గ ల్లునటిటవాుఁ; 
 డెవినిుఁ బొ డగాన ర టిట  మునులు; 
సర్ిభూతములకు సమవృతిత  న విుఁడు; 
 చర యించుుఁ దనచేత జనితమయిన; 
ధర్ణి పాదములు చితతము సో ముుఁ డగ ి ము; 
 ఖ్ంబు గనుిలు సో మకమలహితులు;  

8-154.1-తటేగతీి 

చెవులు ద్వకుకలు; రేతంబు సరదధజలము; 
మూుఁడు మూర్ుత లపుటిటలుి ; మొదల్ల న లవు 
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గర్ామఖిలంబు; మూర్థంబు గగన మగుచు; 
మలయు న విుఁడు వాని నమసకర ంతు.  

8-155-వచనము 
మఱియు న విని బలంబున మహేందుిండును; బసిాదంబున ద్ేవతలును; 
గోపంబున ర్ుదుిండును; బరర్ుషంబున విర ంచియు; నింద్వయింబులవలన 
వేదంబులును మునులును; మే్ఢంిబునుఁ బజిాపతియును; వక్షంబున లక్ిెయు; 
ఛాయవలనుఁ బితుిద్ేవతలును; సతనంబులవలన ధర్ెంబును; బృషఠ ంబువలన 
నధర్ెంబును; శిర్ంబువలన నాకంబును; విహాసంబువలన 
నపసరోజనంబులును; ముఖ్ంబువలన విపుు లును; గుహ్ాంబున బహి్ెంబును; 
భుజంబులవలన రాజులును బలంబును; నూర్ువులవలన వ ైశుాలును 
న ైపుణాంబును; బదంబులవలన శూదుిలును నవేదంబును; నధర్ంబున 
లోభంబునును; పర ర్దచేదనంబువలన బీితియు; నాసాపుటంబువలన 
దుాతియు; సపర్శంబునుఁ గామంబును; భూియుగళ్ంబున యమంబును; 
బక్షంబునుఁ గాలంబును సంభవించె; న విని యోగ మాయావిహితంబులు 
దవిావయః కర్ెగుణ విశే్షంబులు; చతుర ిధ సర్్ం బెవిని యాతెతంతంి; 
బెవినివలన సరద్వధంచి లోకంబులును లోకపాలుర్ును బితుకుచుందుర్ు 
ప్ెర్ుగుచుందుర్ు; ద్వవిజులకు నాయువు నంధంబు బలంబున ై జగంబులకు 
నీశుండెై పజిలకుుఁ బజినుండెై పజిావన కియీాకాండ నిమితత  సంభవుండగు 
జాతవేదుం డెై; యంతససముదంిబున ధ్ాతుసంఘాతంబులం బపిచించుచు 
బహి్ెమయుండెై; ముకితకి ద్ాిర్ంబెై; యమృత మృతుా సిర్ూపుండెై; 
చరాచర్పాిణులకుుఁ బాిణంబెై; యోజససహ్ో బల వాయుర్ూపంబుల ైన పాిణేంద్వ ి
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యాతె శరీర్ నికేతనుండెై పర్మ మహాభూతి యగు నపపర్మే్శిర్ుండు మాకుం 
బసినుిండగుం గాక" యని మఱియును. 

8-156-కంద పదాము 
మొదల జల మిడిన భూజము 
దుద్వ నడుమను జలిదనము ద్ొర్కొను మాడికన్ 
మొదలను హ్ర కిని మొొకికన 
ముద మొందుదు మ్మలి వేలుపమూకలు నేమున్.  

8-157-కంద పదాము 
ఆపనుిలగు ద్వదృక్షుల 
కో! పుణా! భవనుెఖ్ాబా మొయాన తఱితోుఁ 
బాిప్రంపుఁ జేయు సంపద 
నో! పర్మదయానివాస! యుజావలతేజా!  
8-24- విశిగర్ుాని ఆవిరాావము 

8-158-వచనము 
అని యిట ి  దే్వగణసమే్తుండెై యనేక విధంబులం గీర తంచుచు నుని పర్మే్షరఠ  
యందుుఁ గర్ుణించి దయాగర షుఠ ండగు విశిగర్ుాం డావిర్ావించె. 

8-159-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒకవేయర్ుకలు గూడిగటిట  కదుప్ెై యుదాత్రభాభూతితో 
నొకర్ూప్ెై చనుద్ెంచుమాడిక హ్ర  ద్ా నొపాపర ; నా వేలుపుల్ 
వికలాలోకనుల ;ై విషణణమతుల ై; విభాింతుల ై మొోలుఁ గా 



1595 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నక శంకించిర  కొంత ప ి దుా ; విభుుఁ గానం బో లునే వార కిన్.  

8-160-వచనము 
అపుపడు. 

8-161-సీస పదాము 
హార్ కిరీట కయేూర్ కుండల పాద; 
 కటక కాంచీలతా కంకణాద్వ 
క్సుత భోప్ేతంబుుఁ గ్మోదకీ శంఖ్; 
 చక ీశరాసన సంయుతంబు 
మర్కతశ్ాామంబు సర్సరజ నేతంిబుుఁ; 
 గరాణ భర్ణ కాంతి గండ యుగముుఁ 
గల్లత కాంచనవర్ణ క్శే్యవసత రంబు; 
 శ్రీ వన మాల్లకా సేవితంబు 

8-161.1-ఆటవ లద్వ 
న ై మనోహ్ర్ంబున ై ద్వవాసౌభాగా 
మ్మైన యతని ర్ూపు హ్రి్ మ్మసుఁగ 
జూచి బహి్ె హ్ర్ుుఁడు సుర్లును ద్ానును 
బొ ంగ  నముొుఁ డగుచుుఁ బొ గడుఁ ద్ొడుఁగ .  

8-162-కంద పదాము 
జననసరథతిలయ దూర్ుని 
మునినుతు నిరాిణసుఖ్ సముదుిని సుగుణుం 
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దనుతనునిుఁ బృథుల పృథులుని 
ననఘాతుె మహానుభావు నభినంద్వంతున్.  

8-163-కంద పదాము 
పుర్ుష్ో తతమ! నీ ర్ూపము 
పర్మశ్ేయీంబు భువన పంకుత ల క లిన్ 
సరథర్వ ైద్వక యోగంబున 
వర్ుసను మీ యంద కానవచెును మాకున్.  

8-164-కంద పదాము 
మొదలును నీలోుఁ ద్య ుఁచెను; 
దుద్వయును నటుఁ ద్య ుఁచె; నడుమ ద్య ుఁచెను; నీవే 
మొదలు నడుమ దుద్వ సృషరటకిుఁ 
గద్వయుఁగ ఘటమునకు మనుి గతి యగు మాడికన్.  

8-165-కంద పదాము 
నీ మాయ చేత విశిము 
వేమాఱు సృజింతు వనుచు విషుణ ుఁడ వనుచున్ 
ధ్ీమంతులు గుణపద విని 
నేమంబున సగుణుుఁడెైన నినుుఁ గాంతు ర్గ న్.  

8-166-ఆటవ లద్వ 
అని మవని యందు నమృతంబు గోవుల 
యందు వహిి సమిధలందు నమర్ 
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యోగవశతుఁ బొ ందు నోజను బుద్వధచే 
నగుణు నినుిుఁ గాంతు రాతెవిదులు.  

8-167-మతతకోకిలము 
పట ట లేక బహ్ుపకిార్ విపని చితుత లమ్మైతి; మే్ 
మ్మటటకేలకు నినుిుఁ గంటి మభీప్రసతార్థము వచుుుఁ; బె 
న ిటటయిెైన దవానలంబున వేుఁగు నేనుుఁగు మొతతముల్ 
నిటటవేర ున గంగలోపల నీర్ు గాంచిన చాడుపనన్.  

8-168-మతతకోకిలము 
నీకు నే మని వినివింతుము నీవు సర్ిమయుండవ ై 
లోకమ్మలిను నిండి యుండగ లోకలోచన! నీ పద్ా 
లోకనంబు శుభంబు మాకును లోకపాలకు లేను నీ 
నాకవాసులు నీవ వహిిుఁ దనర్ుు కేతుతతికియీన్.  

8-169-వచనము 
అని కమలసంభవ పిముఖ్ులు వినుతి చేసర ర్ని" చెప్రప నరేందుినకు శుకుం 
డిటినియిె. 
8-25- విషుణ ని అనుగహీ్వచనము 

8-170-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఈ రీతిం జతురాననాద్వ నుతుుఁడెై యేిపార్ జీమూత గం 
భీర్ంబెైన ర్వంబునం బల్లక  సంప్ీితాతుెుఁడెై యిాశిర్ుం 
డా రోమాంచిత కాయులన్ నవవిముకాత పాయులం బేియులం 
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బాిర్బోధ గ ీమహార్ణవోనెథన వాంఛానలుపలన్ వేలుపలన్.  

8-171-కంద పదాము 
ఓ! నలువ! యో! సురేశిర్! 
యో! నిటలతటాక్ష! యో! సురోతతములారా! 
ద్ానవులతోడ నిపుపడు 
మానుగ బో రామి గల్లగ  మనుటే యొపుపన్.  

8-172-వచనము 
అద్వ యిెటింటి రేని. 

8-173-కంద పదాము 
ఎపుపడు దనకును సతతవము 
చ్పపడు నంద్ాుఁక ర పులుఁ జూచియుుఁ దనమ్మైుఁ 
గప్రపకొని యుండవలయును 
నొపుపగ నహి మూషకమున కొద్వుఁగ న భంగ న్.  

8-174-కంద పదాము 
అమృతోతాపదన యతిము 
విమల మతిం జేయు టలపుప; వేలుపలు! వినుుఁడమ 
యమృతంబుుఁ ద్ాివి జంతువు 
లమృతగతిన్ బతిుకుచుండు నాయుర్ిృద్వధన్.  

8-175-సీస పదాము 
పాలమునీిటి లోపల సర్ితృణలతౌ; 
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 షధములు ద్ెప్రపంచి చాల వ ైచి 
మందర్శ్ ైలంబు మంథానముగుఁ జేసర; 
 తనర్ వాసుకిుఁ దర తాిడు జేసర 
నా సహాయతచేత నల్ల నందఱును మీర్ు; 
 తర్ువుుఁడు వేగ మతందుి లగుచు; 
ఫలము మీుఁదయెిాడు; బహ్ుళ్ దుఃఖ్ంబులుఁ; 
 బడుదుర్ు దైె్తుాలు పాపమతులు;  

8-175.1-ఆటవ లద్వ 
అలసటేమి లేక యఖిలార్థములుుఁగలు్ ; 
విషధ్వలోన నొకక విషము పుట ట ుఁ; 
గలుఁగ  వ ఱవ వలదు కామరోషంబులు 
వసుత చయము నందు వలదు చేయ.  

8-176-వచనము 
అని యాద్ేశించి. 

8-177-కంద పదాము 
అంతాద్వ ర్హితుుఁ డచుాతుుఁ 
డంతరాధ నంబు నొంద్ె; నజ ఫాలాక్షుల్ 
సంతోషంబునుఁ దమతమ 
కాంతాలయములకుుఁ జనిర  గ్ర్వ మొపపన్.  
8-26- సురాసుర్లుసేి హ్ము 
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8-178-కంద పదాము 
కయాంబు జేయ నొలిక 
న యాంబున నతులు పె్టిట  నిరా్ర్ నికర్ం 
బియాపపనములు ప్ెట ట చుుఁ 
ద్వయాంబునుఁ గ్ల ు బల్లని ద్ేవద్ేిషరన్.  

8-179-కంద పదాము 
పస చెడి తనకును వశమ్మై 
సుసర్ముతో గ్లుుచుని సుర్సంఘములన్ 
గసరమసరుఁగ  చంపుఁ బూనిన 
నసుర్ుల వార ంచె బల్లయు నతినయయుకితన్.  

8-180-వచనము 
అట  వార ంచి వ ైరోచని రాక్షస సముదయంబున కిటినియిె. 

8-181-కంద పదాము 
పగవార్ు శర్ణు చ్చిున 
మగతనములు న ఱపుఁ దగున  మగవార్లకున్ 
తగు సమయ మ్మఱుుఁగ వలద్ే 
మగటిమిుఁ బాటింప వల దమర్ుత యలతోడన్.  

8-182-వచనము 
అని పల్లకి కొలువు కూటంబున నసుర్ నికర్ పర వృతుండెై నిఖిల లోకరాజాలక్మె 
సహితుండెై యఖిల విబుధ వీర్ విజయాహ్ంకార్ నిజాలంకార్ుండెై సుఖ్ంబునం 



1601 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

గ్లువుని విరోచన నందనుంగని శచీవిభుం డుతతమ సచివుండునుం బో ల  
సాింతుఁ వచనంబుల శ్ాంతిం బొ ంద్వంచి పుర్ుష్ో తతమ శిక్ితంబెైన నీతిమార్్ంబున 
శంబర్ునికిం బిియంబు చెప్రప; యర షటనేమి ననునయించి తిిపుర్వాసులగు 
ద్ానవుల నొడంబఱచి; జంభుని సమెతంబు చేకొని; హ్యగీవీుని విగహీ్ంబు 
మానిు; నముచి తార్క బాణాదులతో సఖ్ాంబు న ఱప్ర; విపచిితితకిం బొ తుత  
హ్తితంచి; శకుని విరోచన పిహేతులకుుఁ బో రామి చూప్ర మయ మాల్ల సుమాల్ల 
పమిుఖ్ులకు మ్మైతిి యెిఱింగ ంచి; కుంభ నికుంభులకు సౌజనాంబుుఁ గ ైకొల్లప్ర; 
పౌలోమ కాలకేయ నివాత కవచాదుల యిెడ బాంధవంబు పకిటించి; వజదింషరట రకిి 
వశుండెై; యితర్ ద్ానవ ద్ెైతా సమూహ్ంబువలన నతిసేిహ్ంబు సంపాద్వంచి; 
మనకు నకక చెల్లయండ ిబిడాలకు నొడాా ర్ంబు లేమిటికి? నేక కార్ాపర్తింబున 
నడాంబు లేక బదిుకుద; మనోానా విరోధంబు లేల? తొలి్ల యనోానా విరోధంబున 
నలంగ తి; మిద్వ మొదలు దనుజ ద్వవిజ సముదయంబులకు రాజు 
విరోచననందనుండ; మన మందఱ మతని పంపు చేయంగలవార్; ముభయ 
కులంబును వర ధలుి  నటిట  యుపాయం బెఱింగ ంతు నని యమృతజలధ్వమథన 
పాిర్ంభ కథనంబు ద్ెల్లయం జ ప్ెప; నట ి  సురాసుర్ యూథంబులు బలారాతి 
బల్లపమిుఖ్ం బుల ై పర్మోద్యాగంబున సుధ్ాసంపాదనాయతత  చితుత ల ై 
యిెైకమతాంబు నొంద్వ యమందగమనంబున మందర్నగంబునకుం జని. 
8-27- మంధర్గ ర ని తచెుుట 

8-183-సీస పదాము 
వాసవ వర్ధకి వాుఁడిగాుఁ జఱచిన; 
 కుద్ాా లముఖ్ములుఁ గ్ంత దవిిి 
ముసలాగమీుల జొనిప మొదల్ల పాుఁ తగల్లంచి; 
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 ద్ీర్ ాపాశంబులుఁ ద్వంిడు చుటిట 
ప్ెకల్లంచి బాహ్ుల బీడించి కదల్లంచి; 
 ప్ెలాి ర ు తమతమ ప్ేర్ు వాడి 
ప్ెఱికి మీుఁద్వకి న తిత  పృథుల హ్సతంబులుఁ; 
 దలల భుజంబులుఁ దర్లకుండ 

8-183.1-తటేగతీి 

నాని మ్మలిన కుఱుతపుపటడుగు ల్లడుచు 
భార్ మధ్వకంబు మఱవక పట ట ుఁ డనుచు 
మందర్నగంబుుఁ ద్ెచిు ర్మందగతిని. 
ద్ేవ ద్ెైతుాలు జలరాశి తెర్ువు పటిట .  

8-184-కంద పదాము 
మందర్ము మోవ నోపమి 
నందఱప్ెైుఁబడియిె నద్వయు నతిచోదాముగాుఁ; 
గ్ందఱు నేలం గల్లసరర  
కొందఱు నుగ్యిర ; చనిర  కొందఱు భీతిన్.  

8-185-కంద పదాము 
ఏలా హ్ర కడ కేుఁగ తి? 
మే్లా దొ్ర్ుఁకొంటి మధ్వక హేలన శ్ ైలో 
నూెలనము జేసర తెచిుతి? 
మే్లా ప్ెకకండుి మడిసర రేలా నడుమన్?  
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8-186-కంద పదాము 
ఏటికి మముుఁ బని బంచెను? 
నేటకిి మనుఁ బో ుఁటివార  కింతలు పను? ల్లం 
కేటకిి రాుఁడు ర్మే్శిర్ుుఁ? 
డేట ికుప్ేక్ించె? మఱవ నేటికి మనలన్?  

8-187-వచనము 
అని కులకుధర్ పతనజనాంబగు ద్ెైనాంబు సహింప నోపక పల వించుచుని 
ద్వవిజ ద్వతిజుల భయంబు మనంబున న ఱింగ  సకల వాాపకుండగు హ్ర  
దతసమీపంబున. 

8-188-మతేతభ వికీీడతిము 
గర్ుడారోహ్కుుఁడెై గద్ాద్వధర్ుుఁడెై కార్ుణాసంయుకుత ుఁడెై 
హ్ర కోటిపభితో నొహ్ో  వ ఱవకుం డంచుం బది్ీప్రంచి త 
ద్వ్ ర ుఁ గేలన్ నలువొంద గందుకము మాడికంబటిట  కీడీించుచు 
న్ర్ుణాలోకసుధన్ సురాసుర్ుల పాిణంబుల్ సమర థంచుచున్.  

8-189-కంద పదాము 
వార్లు గ్లువుఁగ హ్ర యును 
వారానిిధ్వ కర్ుగు మనుఁగ వసుధ్ాధర్మున్ 
వార జనయనునిుఁ గ్ంచు న 
వార తగతిుఁ జనియిె విహ్గవలిభుుఁ డఱుతన్.  

8-190-కంద పదాము 
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చని జలరాశి తటంబున 
వనజాక్షుని గ ర ని డించి వందనములు స 
ద్వినుతులు జేసర ఖ్గేందుిుఁడు 
పనివినియిెను భకిత నాతెభవనంబునకున్.  

8-191-వచనము 
అపుపడు. 
8-28- సముదిమథనయతిము 

8-192-సీస పదాము 
భూనాథ! వినవయా భోగీందుి వాసుకిుఁ; 
 బిల్లప్రంచి యతనికిుఁ బిియము జ ప్రప 
ఫలభాగ మీ నొడుఁబడి సమెతునిుఁ జేసర; 
 మ్మలిన చేతుల మే్ను నివిర  
నీవ కా క విర్ు నేర్ుత ? రీ పని కియా; 
 కొమెని యతని క ైకోలు పడసర 
కవింపుుఁ గ్ండ నిషకంటకంబుగుఁ జేసర; 
 ఘర ించి యతని భోగంబుుఁ జుటిట 

8-192.1-ఆటవ లద్వ 
కడుఁగ  యమృతజలధ్వుఁ గలశంబుుఁ గావించి 
తచిుు నవసర్మునుఁ దలుఁపు లమర్ 
బదధవసత రకేశభార్ుల ై యా ర ండు 
గములవార్ు తర్ువుఁ గద్వసర ర్చట.  
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8-193-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 

8-194-కంద పదాము 
హ్ర యును ద్ేవానీకము 
నుర్గేందుిని తలలు పటటనుద్య ాగ ంపన్ 
హ్ర మాయా పర్వశుల ై 
సుర్విమతులు కూడి పలుకుఁ జొచిుర  కడిమిన్.  

8-195-మతతకోకిలము 
సిచేమ్మైన ఫణంబు మీర్లు చకకుఁబటిట  మథవంపుఁగాుఁ 
బుచే మే్టికి మాకుుఁ బటటుఁగుఁ? బూర్ుషతిము గల్్ల మే్ 
మచేమ్మైన తపో బలాధాయనానియంబుల వార్మ్మై 
యిచేయింతుమ్మ తుచేవృతితకి? నిండు మాకు ఫణాగీముల్ . 

8-196-వచనము 
అని పలుకు దనుజులం జూచి. 

8-197-కంద పదాము 
విసెయముుఁ బొ ంద్వ ద్ానవ 
ఘసెర్ుుఁ డహిఫణము విడువుఁ గ కైొని యసుర్ుల్ 
విసరెతముఖ్ుల ై యార ు ర్ 
విసరెతముగుఁ గ్నిర  సుర్లు వీుఁకం ద్య ుఁకన్.  

8-198-వచనము 
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ఇట ి  సమాకరి్ణసాథ నభాగనిర్ణయంబు లేర్పఱచుకొని దే్వతలు పుచేంబును; 
బూర్ిద్ేవతలు ఫణంబులుం బటిట  పయోరాశి మధాంబునం బర్ితంబు ప్ెటిట ; 
పర్మాయతతచితుత ల ై యమృతార్థంబు తచిుుచుని సమయంబున. 

8-199-కంద పదాము 
విడు విడుుఁ డని ఫణి పలుకుఁగుఁ 
గడుభర్మున మొదలుఁ గుదుర్ు గలుగమి గ డుఁవ ై 
బుడబుడ ర్వమున నఖిలము 
వడవడ వడుఁకుఁగ మహాద్వ ివనధ్వ మునింగ న్.  

8-200-ఉతపలమాల 

గ్ర్వమ్మైన భార్మునుఁ గవిపుుఁగ్ండ ధర ంప లేక ద్య  
సాసర్ విహమనుల ై యుభయ సెైనికులుం గడు సరగు్ తోనకూ 
పార్తటంబునం బడిర  పౌర్ుషముం జ డి పాండవేయ! యెి 
వాిర కి నేర్ుఁబో లు బలవంతపు ద్ెైవము నాకీమింపగన్?  
8-29- కూరాెవతార్ము 

8-201-కంద పదాము 
వననిధ్వ జలముల లోపల 
మునిుఁగ డి గ ర ుఁ జూచి దుఃఖ్మునుఁ జింతాబాిన్ 
మునిుఁగ డి వేలుపలుఁ గనుుఁగ్ని 
వనజాక్షుుఁడు వార ధనడుమ వార్లు చూడన్.  

8-202-సీస పదాము 
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సవర్న ై లక్ష యోజనముల వ డలుప్ెై; 
 కడుుఁ గఠోర్మున ైన కర్పర్మును 
నదన ైన బహిాెండమ్మైన నాహార ంచు; 
 ఘనతర్ంబగు ముఖ్గహ్ిర్ంబు 
సకల చరాచర్ జంతురాసుల న లి; 
 మింొగ  లోుఁగ్నునటిట  మే్టి కడుపు 
విశింబుప్ెై వేఱు విశింబు ప్ెైుఁబడా; 
 నాుఁగ నుఁ గదలని యటిట కాళ్ళు 

8-202.1-తటేగతీి 

వ ల్లకి లోనికిుఁ జనుద్ెంచు విపుల తుండ 
మంబుజంబులుఁ బో ల డు నక్ి యుగము 
సుందర్ంబుగ విషుణ ండు సుర్లతోడి 
కూర ె చెలువొంద నొక మహా కూర్ె మయిెా.  

8-203-మతేతభ వికీీడతిము 
కమఠంబెై జలరాశిుఁ జొచిు లఘు ముకాత శుకిత చందంబునన్ 
సమదద్ీంిదమిు న తెత  వాసుకి మహానాగంబుతో ల్మలతో 
నమరేంద్ాిదులు మౌళికంపములతో నౌనౌుఁగద్ే! బాపురే! 
కమలాక్ా! శర్ణంచు భూద్వశలు నాకాశంబునున్ మొోయుఁగన్.  

8-204-వచనము 
ఇవిిధంబున. 
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8-205-కంద పదాము 
తర గాండలిోన నొకుఁడట 
తర  గడవకుుఁ గుదుర్ు నాుఁక తాిడుఁట చేర్ుల్; 
దర  గవింబును ద్ా నుఁట 
హ్ర హ్ర ! హ్ర చితలి్మల హ్ర యిే యిెఱుుఁగున్.  

8-206-ఆటవ లద్వ 
జలధ్వుఁ గడవ చేయ శ్ లైంబుుఁ గవింబు 
చేయ భోగ ుఁ ద్ాిడు చేయుఁ దర్ువ 
సరర యు సుధయుుఁ బడయ శ్రవీలిభుుఁడుుఁ దకక 
నొర్ుుఁడు శకితమంతుుఁ డొకుఁడు గలుఁడె?  

8-207-ఆటవ లద్వ 
గ్లివార  బతిుకు గ్ఱుఁతన వచుున  
గ్లిరీతిుఁ బాలకుపప దచిిు 
గ్లిల ైర  సుర్లు గ్లియిెా విషుణ ండు 
చేట  లేని మందు సరర యుుఁ గనిర .  
8-30- సముదిమథన వర్ణన 

8-208-వచనము 
ఇట ి  సురాసుర్యూథంబులు హ్ర సనాథంబులయి కవచంబులు న టటంబులు 
ప్ెటిటకొని; పుటటంబులు ప్రర చుట ి  చుట ట కొని; కర్ంబులుుఁ గర్ంబుల 
నపపళించుచు; భుజంబులు భుజంబుల నొర్యుచు; ల ండు ల ండు దర్ువుఁ 
ద్ొడంగుుఁడు ర్ండని యమందగతిం బెర్ుగుుఁ దచిుు మందగ్లిల చందంబున 



1609 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

మహార్ణవమధాంబున మంథాయమాన మందర్మహమధర్ విలగిభోగ  
భోగాదాంతంబులం గర్ంబులం ద్ెమలుుచుుఁ; బెనుబొ బబలం బహిాెండ 
కటాహ్ంబు నిర్ార్ంబయి గుబుబగుబబని యుర్ులు కొండకవింబుగుతిత  
జిఱజిఱంద్వర్ుుఁగు వేగంబున ఛటచేటాయ మానంబులయి బుగులుబుగుళ్ును 
చపుపళ్ళుపపర్ం బెగసర ల కుకకు మికికల్ల చుకకల కొమెల చెకుకల నికకలుపడు 
మిసరమిగల మీుఁద్వ మీుఁగడ పాలతేట నిగు్ ుఁ దుంపర్ల పర్ంపర్లవలన 
నిజకర్కమీ కమీాకరి్ణపర భాింత ఫణిఫణాగర్ా సముదూాత నిర్ార్ విష కీల్ల 
కీలాజాలంబుల నపపటపపటికి నుపపతిలి్లన దప్రపం గ్ండొక మందగతిం జ ందక 
యకూకపార్ వేలా తట కుటజ కుసుమగుచే ప్రచిేల సిచే మకర్ంద సుగంధ్వ 
గంధవహ్ంబులం గ్ీంజ మట నీటి ప్ెను వఱదగము లగడళ్ు నిగుర్ నొండొర్ు 
లంబర హ్సరంచుచుుఁ బేర్ువాడి విలసరంచుచు; మే్లు మే్లని యుగ్డించుచుుఁ; 
గాదు కాదని భంగ ంచుచు; నిచే మ్మచుని మచుర్ంబుల వలన వనధ్వ వలమాన 
వ ైశ్ాఖ్ వసుంధరాధర్ పర వర్తన సముజానిత ఘమఘమారావంబును; మథన 
గుణాయమాన మహాహమందిపమిుఖ్ ముహ్ుర్ుెహ్ుర్ుచుల్లత భూర  ఘోర్ 
ఫూతాకర్ ఘోషంబును; గులకుధర్ పర క్ేపణ క్ోభిత సములింఘన 
సమాకుల్లతంబుల ై వ ఱచఱచి గుబుర్ుగుబుర్ల ై యొర్లు కమఠ కర్కట కాకోదర్ 
మకర్ తిమి తిమింగ ల మరాళ్ చకవీాక బలాహ్క భేక సార్సానీకంబుల 
మొఱలునుం గూడికొని ముప్రపర గ్ని; దనుజ ద్వవిజ భటాటటహాస 
తరా్నగరా్నధినులు నలుపుర యిెై మొతితనటెైి న ద్వశద్వగంతభితుత లును; బేుఁటెతిత  
ప్ెలిగ లం దుిళ్ళుచుుఁ గ కుర్ు ప డుచుచు నొకకుఁడొకనికంటె వడియునుం 
గడపునుం గలుగుఁ దచిుుచుుఁ బంతంబు ల్లచుుచు సుధ్ాజననంబుుఁ జింతించుచు 
నూతనపద్ార్థంబులకు న దుళ్ళు చూచుచు న ంతదడవు దతిుత మని హ్ర  
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నడుగుచు న డపడని తమకంబుల నంతకంతకు ముర్ువుడింపక తచిుు 
సమయంబున. 

8-209-కంద పదాము 
అపాపలవ లి్ల లోపల 
నపపటికపపటికి మందరాగము ద్వర్ుగం 
జపుపడు నిండె నజాండము 
చెప్ెపడి ద్ే మజుని చెవులు చిందఱగ్నియిెన్.  

8-210-వచనము 
అంత నపపయోరాశి మధాంబున. 

8-211-కంద పదాము 
ఎడముఁ గుడి మునుపు ద్వర్ుగుచు 
గుడ ిన డమను వ నుకుఁ ద్వర్ుగు కులగ ర  గడల్లం 
గడ ల డల సుర్లు నసుర్ులుుఁ 
ద్ొడితొడి ఫణి ఫణము మొదలుుఁ దుద్వయును ద్వగువన్.  

8-212-కంద పదాము 
వడగి్ని కులగ ర ుఁ దర్ువుఁగ 
జడనిధ్వ ఖ్గ మకర్ కమఠ ఝష ఫణి గణముల్ 
సుడివడుుఁ దడుఁబడుుఁ గ లుఁకులుఁ 
బడు భయపడి న గసర బయలుఁ బడు నుర్ల్లపడున్.  

8-213-కంద పదాము 
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అమరాసుర్ కర్ విపర  
భమిణ ధరాధర్వరేంద ిభమిణంబును ద్ాుఁ 
గమఠేందుి వీపు తీుఁటను 
శమియింపుఁగుఁ జాలదయిెా జగతీనాథా!  

8-214-వచనము 
తదనంతర్ంబ 
8-31- కాలకూటవిషముపుట ట ట 

8-215-కంద పదాము 
ఆలోల జలధ్వ లోపల 
నాలో నహి విడిచి సుర్లు నసుర్ులుుఁ బఱవం 
గీలా కోలాహ్లమ్మ ై
హాలాహ్ల విషము పుటెట  నవనీనాథా!  

8-216-వచనము 
అద్వయునుం బళి్యకాలాభీల ఫాలలోచన లోచనానలశతంబు చందంబున 
నమందంబెై; విలయ దహ్న సహ్సంిబు క ైవడి వడియైెి; కడపటి పటటపగల్లంటి 
వ లుంగుల లక్ష తెఱంగున దురి్క్ితంబెై; తుద్వరేయి వ ల్లంగ న మొగ లుగముల 
వలనం బడు బలు ప్రడుగుల వడువున బెడిదంబెై; పంచభూతంబులుం 
ద్ేజఞర్ూపంబుల ైన చాడుపన దుససహ్ంబెై; భుగభుగాయమానంబుల ైన 
ప గలును; జిటచిటాయమానంబుల ైన విసుుల్లంగంబులును; 
ధగధగాయమానంబు ల ైన న ఱమంటలును; గల్లగ  మహార్ణవ మధాంబున 
మందర్నగం బమంథర్ంబుగం ద్వర్ుగున డ జనియించి పటపటాయమానంబెై 
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నింగ కిం బొ ంగ  ద్వశలకుం గేలు చాుఁచి బయళ్ళు పబిిబకొని తర గవింపుుఁ గ్ండ 
నండ గ్నక; నిగ డి కడల్ల నలుగడలకుం బఱచి; దర్ుల కుఱికి; సురాసుర్ 
సముదయంబులం దర గ్ని; గ ర వర్ గుహాగహ్ిర్ంబుల సుడిపడక కులశిఖ్ర  
శిఖ్ర్ంబుల న ర్గల్లవడి; గహ్నంబుల దహించి కుంజమంజరీ పుంజంబుల 
భసెంబుజేసర; జనపదంబు లేర ు; నద్ీ నదంబు ల ర యించి; 
ద్వకుకంభికుభంబులు నికకలుపడ నికిక; తర్ణి తారామండలంబులప్ెై మిటిటంచి; 
మహ్రోి కంబు దర కొని; యుపర లోకంబునకు మాఱుగ్నల్లడి సుడిపడి 
ముసుర్ుకొని; బహిాెండ గోళ్ంబు చిటిల్ల పడన్ ద్ాుఁటి; పాతాళాద్వ లోకంబులకు 
వేళ్ళుబాఱి; సర్ిలోకాధ్వకంబెై శకాంబుగాక యెికకడుఁ జూచినం ద్ానయిెై; 
కుర్ంగంబు కియీం గేళీ్ళుఱుకుచు; భుజంగంబు విధంబున నొడియుచు; 
సరంగంబు భంగ  లంఘి్ంచుచు; విహ్ంగంబు పగ ద్వ న గయుచు; మాతంగంబు 
పో ల్లకి నిలువంబడుచు నిట ి  హాలాహ్ల దహ్నంబు జగంబులం గోలాహ్లంబు 
చేయుచుని సమయంబున; మ్మలకు సెగల మిడుకం జాలక నీఱెైన ద్ేవతలును; 
నేలంగూల్లన ర్కకసులును; డులి్లన తార్కలును; గీటడంగ న కినిర్ 
మిథునంబులును; గమర న గంధర్ివిమానంబులును; జీకాకుపడిన 
సరదధచయంబులును; జికుకపడిన గహీ్ంబులును జిందఱవందఱ లయిన 
వరాణ శమీంబులును; నిగ ర పో యిన నదులును; నింకిన సముదంిబులును; గాల్లన 
కాననంబులును బొ గ ల్లన పుర్ంబులును; బొ నుుఁగుపడిన పుర్ుషులును; 
బొ కికపడిన పుణాాంగనా జనంబులును; బగ ల్లపడిన పర్ితంబులును 
భసెంబుల ైన పాిణి సంఘంబులును; వేుఁగ న లోకంబులును; వివశల ైన 
ద్వశలును; నొడాగ డవుల ైన భూజచయంబులును; నఱవఱల ైన భూములునున ై 
యకాల విలయకాలంబెై తోచుచుని సమయంబున. 
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8-217-కంద పదాము 
ఒడాఢ ర ంచి విషంబున 
కడాము చనుద్ెంచి కావ నధ్వకులు లేమిన్ 
గ్డేాఱి మంొద్వ రా లన 
బిడాన న డలేక జనులు పృథీినాథా!  

8-218-వచనము 
అపుపడు 
8-32- శివునిగర్ళ్భక్షణక వైడేుట 

8-219-మతేతభ వికీీడతిము 
చని క ైలాసముుఁ జొచిు శంకర్ుని వాసద్ాిర్ముం జేర  యిా 
శుని ద్ౌవార కు లడాపడాుఁ దల మంచుం జొచిు కుయోా మొఱో  
విను; మాల్లంపుము; చితతగ ంపుము; దయన్ వీక్ింపు మం చంబుజా 
సనముఖ్ుాల్ గని రార్తర్క్షణ కళాసంర్ంభునిన్ శంభునిన్.  

8-220-కంద పదాము 
వార్లు దీ్నత వచుుటుఁ 
గూర మితో న ఱిుఁగ  దక్షుకూుఁతుర్ుుఁ ద్ానుం 
బేరోలగమున నుండి ద 
యార్తుుఁడెై చందచిూడుుఁ డవసర్ మిచెున్.  

8-221-వచనము 
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అపుపడు భోగ భూషణునకు సాష్ాట ంగ దండపణిామంబులు గావించి పజిాపతి 
ముఖ్ుా ల్లటిని సుత తించిర . 

8-222-సీస పదాము 
భూతాతె! భూతేశ! భూత భావనర్ూప!; 
 ద్ేవ! మహాద్ేవ! ద్ేవవందా! 
యిా లోకముల క లి నీశిర్ుండవు నీవ; 
 బంధమోక్షములకుుఁ బభిుుఁడ వీవ; 
యార్త శర్ణుాండ వగు గుర్ుండవు నినుిుఁ; 
 గోర  భజింతుర్ు కుశలమతులు; 
సకల సృషరటసరథతిసంహార్కర్తవ ై; 
 బహి్ె విషుణ  శివాఖ్ాుఁ బర్ుఁగు ద్ీవ;  

8-222.1-ఆటవ లద్వ 
పర్మ గుహ్ా మయిన బహి్ెంబు సదసతత  
మంబు నీవ శకితమయుుఁడ వీవ; 
శబాయోని వీవ; జగదంతరాతెవు 
నీవ; పాిణ మర్య నిఖిలమునకు.  

8-223-కంద పదాము 
నీ యంద సంభవించును 
నీ యంద వసరంచి యుండు నిఖిల జగములున్ 
నీ యంద లయముుఁ బొ ందును 
నీ యుదర్ము సర్ిభూత నిలయము. ర్ుద్ాి!  
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8-224-సీస పదాము 
అగ ిముఖ్ంబు; పరాపరాతెక మాతె; 
 కాలంబు గతి; ర్తిగర్ా పదము; 
శిసనంబు నీ యూర్ుప; ర్సన జలేశుండు; 
 ద్వశలుుఁ గర్ణంబులు; ద్వవము నాభి; 
సూర్ుాండు గనుిలు; శుకింబు సల్లలంబు; 
 జఠర్ంబు జలధులు; చదలు శిర్ము; 
సర్ిషధులు రోమచయములు; శలాంబు; 
 లదుిలు; మానస మమృతకర్ుుఁడు;  

8-224.1-తటేగతీి 

ఛందములు ధ్ాతువులు; ధర్ెసమితి హ్ృదయ; 
మాసా పంచక ముపనిష ద్ాహ్ియంబు; 
నయిన నీ ర్ూపు పర్తతతవమ్మై శివాఖ్ా 
మ్మై సియంజఞాతి యైెి యొపుపనాదా మగుచు.  

8-225-కంద పదాము 
కొందఱు గలుఁ డందుర్ు నినుుఁ; 
గ్ందఱు లేుఁ డందు; ర్తుఁడు గుణి గాుఁ డనుచుం 
గ్ందఱు; గలుఁ డని లేుఁ డని 
కొందల మందుదుర్ు నినుిుఁ గూర ు మహేశ్ా!  

8-226-సీస పదాము 
తలుఁపుఁ బాిణేంద్వియ దవిాగుణసిభా; 
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 వుుఁడవు; కాలకతీువులును నీవ; 
సతాంబు ధర్ె మక్షర్ము ఋతంబును; 
 నీవ ముఖ్ుాండవు నిఖిలమునకు; 
ఛంద్యమయుండవు సతతవర్జసతమ; 
 శుక్షుండవ ై యుందు; సర్ిర్ూప 
కామ పురాధిర్ కాలగరాద్వ భూ; 
 తద్యిహ్భయము చోదాంబు గాదు;  

8-226.1-తటేగతీి 

ల్మలలోచనవహిి సుుల్లంగ శిఖ్ల 
నంతకాదులుఁ గాల్లున యటిట  నీకు 
రాజఖ్ండావతంస! పురాణ పుర్ుష! 
ద్ీన ర్క్షక! కర్ుణాతె! ద్ేవ ద్ేవ!  

8-227-ఆటవ లద్వ 
మూుఁడు మూర్ుత లకును మూుఁడు లోకములకు 
మూుఁడు కాలములకు మూల మగుచు 
భేద మగుచుుఁ దుద్వ నభేదమ్మై యొపాపర్ు 
బహి్ె మనుఁగ నీవ ఫాలనయన!  

8-228-కంద పదాము 
సదసతతతత వ చరాచర్ 
సదనం బగు నినుిుఁ బొ గడ జలజభవాదుల్ 
ప్ెదవులుుఁ గదలుప వ ఱతుర్ు 
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వదలక నినుుఁ బొ గడ న ంతవార్ము ర్ుద్ాి!  

8-229-మతతకోకిలము 
బాహ్ుశకిత సురాసుర్ుల్ చని పాలవ లి్ల మథవంప హా 
లాహ్లంబు జనించె నేర  కలంఘా మ్మై భువనంబు గో 
లాహ్లంబుగుఁ జేసర చిచుును లాగముం గ్ని పాిణిసం 
ద్యహ్మున్ బతిికింపవే దయ ద్ొంగల్లంపుఁగ నీశిరా!  

8-230-కంద పదాము 
లంపటము నివార ంపను 
సంపదుఁ గృపజేయ జయము సంపాద్వంపం 
జంప్ెడివార  వధ్వంపను 
స ంపార్ుఁగ నీక చెలుి  సో మార్ధధరా!  

8-231-కంద పదాము 
నీకంటె నొండెఱుంగము; 
నీకంటెం బర్ులు గావ నేర్ర్ు జగముల్; 
నీకంటె నొడయుఁ డెవిుఁడు 
లోకంబుల క లి నిఖిలలోకసుత తాా!  
8-33- గర్ళ్భక్షణము 

8-232-వచనము 
అని మఱియు నభినంద్వంచుచుని పజిాపతి ముఖ్ుాలం గని సకల భూత 
సముండగు నద్ేావద్ేవుండుుఁ దన ప్రియసతి కిటినియిె. 
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8-233-కంద పదాము 
కంటే జగముల దుఃఖ్ము; 
వింటే జలజనిత విషము వేుఁడిమి; పభిువ ై 
యుంటకు నార్ుత ల యాపద 
గ ంటింపుఁగ ఫలము గాద్ె కీర త మృగాక్మ!  

8-234-కంద పదాము 
పాిణేచే వచిు చ్చిున 
పాిణుల ర్క్ింపవలయుుఁ బభిువుల క లిం 
బాిణుల కితుత ర్ు సాధులు 
బాిణంబులు నిమిష భంగుర్ము లని మగువా!  

8-235-కంద పదాము 
పర్హితము జేయ న విుఁడు 
పర్మ హితుం డగును భూత వంచకమునకుం 
బర్హితమ్మ పర్మ ధర్ెము 
పర్హితునకు న దుర్ులేదు పరేిందుముఖీ!  

8-236-కంద పదాము 
హ్ర  మద్వ నానంద్వంచిన 
హ్ర ణాక్ి జగంబుల లి నానంద్వంచున్ 
హ్ర యును జగములు మ్మచుుఁగ 
గర్ళ్ము వార ంచు టలపుపుఁ గమలదళాక్మ!  
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8-237-కంద పదాము 
శిక్ింతు హాలహ్లమును 
భక్ంితును మధుర్సూక్షె ఫలర్సము కియీన్ 
ర్క్ంితుుఁ బాిణి కోటిను 
వీక్ంిపుము నీవు నేుఁడు వికచాబాముఖీ!  

8-238-వచనము 
అని పల్లకిన పాిణవలిభునకు వలిభ "ద్ేవా! ద్ేవర్ చితతంబు కొలంద్వ 
నవధర ంతుర్ు గాక!" యని పల్లక " నని చెప్రపన యముెనీందుినకు నరేందుిం 
డిటినియిె. 

8-239-మతేతభ వికీీడతిము 
అమర్న్ లోకహితార్థమంచు నభవుం డౌుఁ గాక యం చాడెుఁ బో  
యమర్ుల్ భీతిని మింొగవే యనిర  వో యంభోజగరాాదులుం 
దముుఁ గావన్ హ్ర్! ల ముె ల మెనిర  వో తాుఁ జూచి కన్ంట న 
యుామ పాిణేశిర్ు న ట ి  మింొగుమన  నయుాగాీనలజాిలలన్.  

8-240-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

8-241-కంద పదాము 
మింొగ డి వాుఁడు విభుం డని 
మింొగ డిద్వయు గర్ళ్ మనియు మే్ లని పజికున్ 
మింొగు మన  సర్ిమంగళ్ 
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మంగళ్సూతంిబు న ంత మద్వ నమిెనద్య?  

8-242-మతేతభ వికీీడతిము 
తనచుట ట న్ సుర్సంఘముల్ జయజయధ్ాినంబులన్ బొ బిబడన్ 
ఘన గంభీర్ ర్వంబుతో శివుుఁడు లోకద్యిహి! హ్ుం! పో కు ర్ 
మెని క ంగేలుఁ ద్ెమల్లు కూర ు కడిగా నంకించి జంబూఫలం 
బని సర్ింకషమున్ మహావిషము నాహార ంచె హేలాగతిన్.  

8-243-వచనము 
అయావిర్ళ్ మహాగర్ళ్దహ్న పాన సమయంబున. 

8-244-మతేతభ వికీీడతిము 
కదలం బాఱవు పాుఁప ప్ేర్ు; లగడలన్ ఘరాెంబుజాలంబు పు 
టటదు; నేతంిబులు న ఱి గావు; నిజజూటా చందుిుఁడుం గందుఁడున్; 
వదనాంభోజము వాడ; ద్ా విషము నాహాినించుచ  ోడాయుచ ుోఁ 
బద్వలుండెై కడి జేయుచ ుోఁ ద్వగుచుచ  ోభక్ించుచ  ోమింొగుచోన్.  

8-245-కంద పదాము 
ఉదర్ము లోకంబులకును 
సదనం బగు టెఱిుఁగ  శివుుఁడు చట ల విష్ాగ ిం 
గుదుర్ుకొనుఁ గంఠబిలమున 
బద్వలంబుగ నిల్లప్ె సూక్షెఫలర్సము కియీన్.  

8-246-కంద పదాము 
మ్మచిున మచిుక గల్లగ న 
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నిచిున నీవచుుుఁ గాక యిచు నొర్ులకుం 
జిచుుుఁ గడిగ్నుఁగ వచుున  
చిచుఱర్ూ పచుుపడిన శివునకుుఁ దకకన్.  

8-247-ఆటవ లద్వ 
హ్ర్ుుఁడు గళ్మునందు హాలహ్లము బెటట ుఁ 
గపుపుఁ గల్లగ  తొడవు కర్ణి నొప్ెప; 
సాధుర్క్షణంబు సజానులకు న ని 
భూషణంబు గాద్ె భూవరేంది!  

8-248-వచనము 
తదనంతర్ంబ 

8-249-కంద పదాము 
గర్ళ్ంబుుఁ గంఠబిలమున 
హ్ర్ుుఁడు ధర ంచుటకు మ్మచిు య్ నౌ ననుచున్ 
హ్ర యు విర ంచియు నుమయును 
సుర్నాథుుఁడుుఁ బొ గడి ర్ంత సుసరథర్మతితోన్.  

8-250-కంద పదాము 
హాలాహ్ల భక్షణ కథ 
హేలాగతి విని వాియ న లమిుఁ బఠ ంపన్ 
వాాళానల వృశిుకముల 
పాల  ైచెడ ర టిటజనులు భయవిర్హితుల ై.  
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8-34- సుర్భి ఆవిరాావము 

8-251-వచనము 
మఱియు నా ర్తాికర్ంబు సురాసుర్ులు దచిుున డ. 

8-252-కంద పదాము 
తెలిని మే్నును నమృతము 
జిలుి న జలి్లంచు ప దుుఁగు శితశృంగములుం 
బెలుి గ నర్ుథ ల కోర్ుకలు 
వ లి్లగ్లుపు మొదవు పాలవ లి్లం బుటెటన్.  

8-253-ఆటవ లద్వ 
అగ ిహ్ో తిి యనుచు నా సుర్భిని దే్వ 
మునులు పుచిుకొనిర  మున ిఱింగ  
విబుధ సంఘములకు వ ర్వుతో నధిర్ 
హ్వులు పె్ట ట కొఱకు నవనినాథ!  

8-254-వచనము 
మఱియు నా జలరాశి యందు. 
8-35- ఉచెుైశవీావిర్ావము 

8-255-కంద పదాము 
సచుందపిాండుర్ంబెై 
యుచెుైశవీ మనుఁగ దుర్గ మొగ  జనియించెం 
బుచిు కొనియిె బల్ల దైె్తుాం 
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డిచు గ్నం డయిెా నిందుిుఁ డమశిర్శిక్షన్.  

8-256-కంద పదాము 
ఒఱ పగు నుర్మును బిఱుుఁదును 
న ఱిుఁ ద్య ుఁకయు ముఖ్ముసరర యు నిర్ెలఖ్ర్ముల్ 
కుఱచచెవులుుఁ ద్ెల్లుఁగనుిలు 
దఱచగు కంద పదాముబుుఁ జూడుఁ దగు నా హ్ర కిన్.  

8-257-వచనము 
అంత నా పాలకుపప యందు. 
8-36- ఐరావతావిరాావము 

8-258-కంద పదాము 
దంతచతుష్ాట హ్తి శ్ ై 
లాంతంబులు విఱిగ  పడుఁగ నవద్ాత కుభృ 
తాకంతంబగు న ైరావణ 
దంతావళ్ ముదావించె ధర్ణీనాథా!  

8-259-కంద పదాము 
తడ లేని నడపు వడి గల 
యొడలును బెను నిడుదకర్ము నుర్ుకుంభములున్ 
బెడుఁగ ై యువతుల ముర పపు 
నడకలకున్ మూలగుర్ు వనన్ గజ మొప్ెపన్.  

8-260-వచనము 
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మఱియు నతతర్ంగ ణీవలిభు మథవంచు నయిెాడ. 
8-37- కలపవృక్ావిరాావము 

8-261-ఆటవ లద్వ 
ఎలి ఋతువులందు న లరార  పర్ువమ్మై 
యిందుివిర్ులతోుఁట కేపు ద్ెచిు 
కోర  వచుు వార  కోర్ుకల నీన డు 
వేలుప మాొను పాలవ లి్లుఁ బుటెట .  
8-38- అపసరావిరాావము 

8-262-వచనము 
మఱియునుం గ్ండకవింబునం గడల్ల మథవంప నపసరోజనంబు జనించె నంత. 

8-263-కంద పదాము 
కొీకాకర్ు మ్మఱుుఁగు మే్నులు 
గ కీకిర సరన చనుిుఁగవలుుఁ గ ీసరసన నడుముల్ 
ప్రకకటిల్ల యుని తుఱుములుుఁ 
జకకని చూపులును ద్వవిజసతులకు నొప్ెపన్.  

8-264-వచనము 
వ ండియు నా ర్తాికర్ంబు నందు సుధ్ాకర్ుం డుదావించి; విర ంచి 
యనుమతంబునుఁ దన యథాసాథ నంబునం బవిర తంచుచుండె; నంత. 
8-39- లక్మె ద్వేి పుట ట ట 

8-265-కంద పదాము 



1625 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

తొలుకార్ు మ్మఱుుఁగు క ైవడి 
తళ్తళ్ మని మే్ను మ్మఱవ ధగధగ మనుచున్ 
గలుముల నీన డు చూపులుఁ 
జ లువంబుల మొదల్ల టెంకి సరర  పుటెట  నృపా!  

8-266-సీస పదాము 
పాలమునీిటి లోపల్ల మీుఁద్వ మీుఁగడ; 
 మిసరమి జిడుా నుఁ జేసర మే్ను పడసర 
కొీకాకర్ు మ్మఱుుఁగుల కొనల కొీతతళ్ళకుల; 
 మే్నిచే గలనిగు్  మ్మఱుుఁగు జేసర 
నాుఁటి నాుఁటికిుఁ బోి ద్వ నవకంపుుఁద్ీవల; 
 నునుుఁ బో ద న యాంబు నూలుకొల్లప్ర 
కొీవాిర్ు క ందమిె కొలుఁకునుఁ బొి దుా నుఁ; 
 బొ లసరన వలపులుఁ బోి ద్వ ప్ెటిట 

8-266.1-తటేగతీి 

పసరడి చంపక ద్ామంబు బాగుుఁగూర ు 
వాలు కొీన ిల చెలువున వాడిుఁ ద్ీర ు 
జాణతనమునుఁ జేతుల జడుా  విడిచి 
నలువ యిా కొమె నొగ ుఁ జేసరనాుఁడు నేుఁడు.  

8-267-కంద పదాము 
క ంపార డు నధర్ంబును 
జంపార డి నడుము సతికి శంపార్ుచులన్ 
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స ం పార్ు మోముుఁ గనుిలుుఁ 
బెంపార్ుచు నొపుపగ్పుప ప్రఱుుఁదును గుచముల్.  

8-268-వచనము 
అని జనులు ప గడుచుండ 

8-269-సీస పదాము 
తర్ుణికి మంగళ్సాినంబు చేయింత; 
 మని పె్టెట  నిందుిుఁ డనర్ామ్మైన 
మణిమయ ప్ీఠంబు; మంగళ్వతుల ైన; 
 వేలుపు గర తలు విమల తోయ 
పూర్ణంబుల ై యుని పుణాాహ్ కలశంబు; 
 ల్లడిర ; పలివముల నిచెు భూమిుఁ; 
గడిమి గోవులు పంచగవాంబులను నిచెు; 
 మలసర వసంతుండు మధు వొసంగ ;  

8-269.1-తటేగతీి 

మునులు గలపంబుుఁ జ ప్రపర ; మొగ లుగములు 
పణవ గోముఖ్ కాహ్ళ్ పటహ్ ముర్జ 
శంఖ్ వలికీ వేణు నిసినము ల్లచెుుఁ; 
బాడి రాడిర  గంధర్ి పతులు సతులు.  

8-270-కంద పదాము 
పండిత సూకుత ల తోడుతుఁ 
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దుండంబులు చాుఁచి తీర్థ తోయముల లిం 
దుండముల ముంచి ద్వగేి 
దండంబులు జలక మార ుుఁ దర్ుణీ మణికిన్.  

8-271-సీస పదాము 
కటటంగుఁ బచుని పట ట ుఁబుటటపు ద్యయి; 
 ముద్వతకుుఁ ద్ెచిు సముదుిుఁ డిచెు; 
మతాత ళి నికర్ంబు మధ్ాిశ మూుఁగ న; 
 వ ైజయంతీమాల వర్ుణుుఁ డిచెుుఁ; 
గాంచన కేయూర్ కంకణ కింకిణీ; 
 కటకాదులను విశికర్ె యిచెు; 
భార్తి యొక మంచి తార్హార్ము నిచెు; 
 బాణిపదెము నిచెుుఁ బదెభవుుఁడు;  

8-271.1-ఆటవ లద్వ 
కుండల్లవజింబు గుండలముల నిచెు; 
శీుతులు భదమి్మైన నుతులు జేసె; 
న లి లోకములకు నేల్లక సానివ ై 
బతిిక  దనుచు ద్వశలు పల్లక  నధ్వప!  

8-272-వచనము 
మఱియును 

8-273-సీస పదాము 
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పలుకుల నమృతంబు చిలుక న వాినితో; 
 భాషరంచె వాుఁడెపో  బహి్ె యనుఁగ 
న లయించి క ంగేల న విని వర యించె; 
 వాుఁడె లోకములకు వలిభుండు 
మ్మయిద్ీుఁగ న విని మే్నితోుఁ గద్వయించె; 
 వాుఁడెపో  పర్మ సర్ిజఞమూర త 
న లతుక యిెపుపడు నివసరంచె నేయింట; 
 నాయిలుి  పర్మగు నమృత పదము 

8-273.1-ఆటవ లద్వ 
నింతి చూపు వాఱె న చోుటి కచోుట  
జిషుణ ధనద ధర్ె జీవితంబు 
గ్మె చిని నగవు గుర్ుతర్ దుఃఖ్ ని 
వార్ణంబు సృషరట  కార్ణంబు.  

8-274-వచనము 
మఱియు నకొకమె న మెనంబున. 

8-275-సీస పదాము 
భావించి యొకమాట  బహిాెండ మంతయు; 
 నాటల బొ మెర లిని తలంచుుఁ 
బో ల్లంచి యొకమాట  భువనంబు లనిియుుఁ; 
 దన యింటిలో ద్ొంతులని తలంచుుఁ 
బాటించి యొకమాట  బహిాెద్వ సుర్ులను; 
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 దన యింటిలో బొ మెలని తలంచు 
గ్నకొని యొకమాట  కుంభినీచకంీబు; 
 నలవడ బొ మెప్ీుఁటని తలంచు 

8-275.1-ఆటవ లద్వ 
స లసర యొకకమాట  సూరేాందురోచుల 
నచటి ద్ీపకళిక లని తలంచు 
భామ యొకక మాట  భార్తీదుర్్ల 
నాతెసఖ్ు లటంచు నాదర ంచు.  

8-276-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 

8-277-ఆటవ లద్వ 
చంచరీకనికర్ ఝంకార్ నినదంబు 
దనర్ు నుతపలముల దండ ప్ెటిట 
మే్ఘకోటి నడిమి మ్మఱుుఁగుుఁ బుతతడి మాడిక 
సుర్ల నడుమ నిల ు సుందరాంగ .  

8-278-కంద పదాము 
ఆ కనుిలు నా చనుిలు 
నా కుర్ు లా ప్రఱుుఁదు నడుము నా ముఖ్మా న 
వాాకార్ముుఁ గని వేలుపలు 
చీకాకునుఁ బడిర  కలుఁగ  శ్రహీ్ర  దకకన్.  
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8-40- లక్మె ద్వేిహ్ర నివర ంచుట 

8-279-వచనము 
అట ి  నిల్లచి దశద్వశలం బర వేషరటంచి యుని యక్ష ర్క్షసరసదధ  సాదధయ ద్వవిజ గర్ుడ 
గంధర్ి చార్ణ పిముఖ్ నిఖిల యూథంబులం గనుం గ్ని య పుపరాణ 
పౌిఢకనాకార్తింబుుఁ దన మనంబున నిటిని వితర కంచె. 

8-280-సీస పదాము 
ఐదువన ై యుండ నలవడ ద్ొక చోట; 
 నొకచోట సవితితో నోర్ి రాదు 
తగ నొకచోట సంతత వ ైభవంబుుఁ గా; 
 ద్ొకచోట వేుఁడిమి నుండుఁ బో ల 
ద్ొకచోటుఁ గర్ుణ లే ద్ొకికంత వ దకిన; 
 నొకచోట డగ్ఱి యుండుఁ బెటట 
న ఱయంగ నొకచోట నిలుకడ చాలదు; 
 చర ుంప నొకచోట జడత గలదు 

8-280.1-ఆటవ లద్వ 
కొనిిచోటి కామగుణ గర షఠ ంబులు 
కోీధ సంయుతములుుఁ గ్నిి యెిడలు 
గ్నిి మోహ్లోభకుంఠ తంబులుుఁ గ్నిి 
పమిద మతసరాను భావకములు.  

8-281-వచనము 
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అని సకల సతుపర్ుష జనన వర్తనంబులు మానసరంచి పర హ్ర ంచి. 

8-282-సీస పదాము 
అమర్ ముతెతతదువన ై యుండ వచుును; 
 వర్ుసకు సవతు ల విర్ును లేర్ు 
వ లయంగ నశ్ాీంత విభవ మీతని యిలుి ; 
 శృంగార్ చందన శ్రతలుండు 
గలుఁగుఁ డెనిుఁడు శుదధకార్ుణామయమూర త; 
 విమలుండు గద్వసర సేవింప వచుు 
న ఱి నాడి తిర్ుగుఁడు నిలుకడుఁ గలవాుఁడు; 
 సకల కార్ాములందు జడత లేదు;  

8-282.1-ఆటవ లద్వ 
సాధుర్క్షకుండు షడిర్్ ర్హితుండు 
నాథుుఁ డయిెా నేని నడప నోపు 
నితుఁడె భర్త యనుచు నింతి సరోజాక్షుుఁ 
బుషప ద్ామకమునుఁ బూజచేసె.  

8-283-కంద పదాము 
ఇంద్ీవర్ ద్ామమున ము 
కుందునిుఁ బూజించి తనకుుఁ గూడి వసరంపన్ 
మంద్వర్ముగుఁ దదిక్షము 
నందంద సలజాదృషరట  నాలోకించెన్.  
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8-284-ఆటవ లద్వ 
మోహ్ర్ుచుల వలన ముద్వాయ దల యెితుత  
సరగు్ వలన బాల శిర్ము వంచు 
నింతి వ ఱపు వలన న తతదు వంపదు 
తనదు ముఖ్ము పాిణదయితుుఁ జూచి.  

8-285-కంద పదాము 
హ్ర  చూచిన సరర  చూడదు 
సరర  చూచిన హ్ర యుుఁ జూుఁడ సరగు్ ను బొ ందున్ 
హ్ర యును సరర యునుుఁ దమలో 
సర ుఁజూపులుఁజూడ మర్ుుఁడు సందడి ప్ెటెటన్.  

8-286-చంపకమాల 

జగముల తండియిిెై తనర్ు శ్ౌర  జగంబుల తలి్ల నింద్వర్ం 
దగ నుర్మందుుఁ ద్ాల ు; నటుఁ దతకర్ుణార్సదృషరటచేుఁ బిజల్ 
మగుడుఁగుఁ ద్ొంటి భంగ  నతిమంగళ్సాధ్వి పతితిసంపదన్ 
న గడిన లోకముల్ గని; ర్నేక శుభంబులుఁ బొ ంద్వ ర్తతఱిన్.  

8-287-వచనము 
అటముని యబాిరాజు దనయందు నుని యమూలాంబెైన క్సుత భంబు ప్ేర టి 
మణిరాజంబు నయాంబుజాక్షునకు సమర పంచిన ద్ానిం దన వక్షసథలంబున 
ధర యించె; నపుప డయాాద్వలక్ిెయు శ్రవీతస క్సుత భ వ ైజయంతీవనమాల్లకా 
తార్హారాదాలంకృతంబెైన పుండరీకాక్షు వక్షంసథలంబున వసరయించె 
నయావసర్ంబున. 
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8-288-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
మొోసనె్ శంఖ్ మృదంగ వేణుర్వముల్ మునాిడి; ప్ెంజీుఁకట ల్ 
వాసెన్; నర్తన గాన ల్మలల సుర్ల్ భాసరలి్ల; రార్ుాల్ జగ 
ద్ాిసుల్ విషుణ ని బహి్ె ర్ుద ిముఖ్ర్ుల్ తలి్లంగమంతంిబులం 
బాిసకితన్ వినుతించి ర్ులిసరత పుషపశ్ేణీి వర ించుచున్.  

8-289-కంద పదాము 
ఆ పాలవ లి్ల కూుఁతుర్ు 
ద్ీపుల చూపులను ద్య ుఁగ  తిలకింపుఁ బజిల్ 
చేపటిటర  సంపదలనుుఁ; 
బాిప్రంచెను మే్లు; జగము బతిిక  నరేంద్ాి!  

8-290-కంద పదాము 
పాలేటి రాచకనిియ 
మే్ లార డు చూపులేక మిడు మిడు కంచున్ 
జాల్లం బుర్పుర్ుఁ బొ కుకచుుఁ 
దూల్లర  ర్కకసులు కీడు ద్య ుఁచిన నధ్వపా!  
8-41- వార్ుణ ిఆవిరాావము 

8-291-కంద పదాము 
వార ధ్వుఁ దర్ువుఁగ నంతట 
వార్ుణి యన నొకక కనా వచిున నసుర్ుల్ 
వార జలోచను సమెతి 
వార ై క ైకొనిర  ద్ాని వార జనేతని్.  
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8-42- ధనింతరాామృతజననము 

8-292-వచనము 
మఱియుం దర్ువం దర్ువ నపపయెిరాశి యందు. 

8-293-సీస పదాము 
తర్ుణుండు ద్ీర్ ాద్య రా్ండుండు గంబుకం; 
 ధర్ుుఁడు ప్ీతాంబర్ధ్ార  సగి ి 
లాసరత భూషణాలంకృతుం డర్ుణాక్షుుఁ; 
 డునితోర్సుకుఁ డతుాతతముండు 
నీలకుంచిత కేశ నివహ్ుండు జలధర్; 
 శ్ాాముండు మృగరాజ సతతవశ్ాల్ల 
మణికుండలుుఁడు ర్తిమంజీర్ుుఁ డచుాతు; 
 నంశ్ాంశ సంభవుం డమలమూర త 

8-293.1-ఆటవ లద్వ 
భూర యాగభాగ భోకత ధనింతర  
యనుఁగ నమృత కలశ హ్సుత ుఁ డగుచు 
నిఖిలవ ైదాశ్ాసత ర నిపుణుుఁ డాయురేిద్వ 
వేలుప వ జాుుఁ గడల్ల వ డల్ల వచెు.  

8-294-వచనము 
తదనంతర్ంబ 

8-295-ఆటవ లద్వ 
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అతనిచేత నుని యమృత కుంభము చూచి 
క ర్లు ప డిచి సుర్లుఁ గ కుర్ుప్ెటిట 
పుచిుకొనిర  యసుర్ పుంగవు ల లిను 
మాఱులేని బల్లమి మానవేంద!ి  

8-296-వచనము 
వ ండియు. 

8-297-ఆటవ లద్వ 
చావులేని మందు చకకుఁగ మన కబెబ 
ననుచుుఁ గడవ నసుర్ లాుఁచి కొనిన 
వ ఱచి సుర్లు హ్ర కి మొఱలు పె్టిటర  సుధ్ా 
పూర్ణఘటము పోయిెుఁ బో యిె ననుచు.  

8-298-వచనము 
ఇట ి  శర్ణాగతుల ైన వేలుపల ద్ెైనాంబు ప డగని భృతుాజన కామదుండగు 
నపపర్మే్శిర్ుండు "మీర్లు దుఃఖింప వలవ ద్ేను నా మాయాబలంబునంజేసర 
మీ యర్థంబు మర్ల సాధ్వంచెద" నని పల్లక ; దతసమయంబున న 
యామృతపూర్ంబు నేమ తాివుదు మని తమకించు దైె్తాద్ానవ జనంబుల 
లోపల నమంగళ్ంబగు కల్ల సంభవించిన కతంబునుఁ బబిలులగు ర్కకసులు 
విలోకించి సతత రయాగంబు నందు నడచు చందంబునుఁ దులాపయిాస 
హేతువులగు సుర్లును సుధ్ా భాగంబున కర్ుి  లగుదుర్ు గావునుఁ బంచి 
కుడుచుట కర్తవాం; బిద్వ సనాతనంబగు ధర్ెంబగుటంజేసర య యామృత 
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కుంభంబు విడువుండని దుర్ాలులగు నిశ్ాచర్ులు జాతమతసర్ుల ై పబిలు ల ైన 
తమవార్ల వార ంచుచుని సమయంబున. 

8-299-ఆటవ లద్వ 
ఒకని చేత నుండ నొకుఁడు బల్లషుఠ ుఁడెై 
పుచిుకొనిన వానిుఁ బొ దుగుఁ బటిట 
యంతకంటె నధ్వకుుఁ డమృత కుంభము న తిత  
కొంచుుఁ బాఱెుఁ బర్ులుుఁ గుయిాడంగ.  
8-43- జగనోెహనిి వర్ణన 

8-300-వచనము 
అంత. 

8-301-సీస పదాము 
మ్మతతని యడుగుల మ్మఱుుఁగార్ు జానువు; 
 లర్ుఁటి కంబములద్య  యిెనై తొడలు 
ఘనమగు జఘనంబుుఁ గడు లేత నడుమును; 
 బలివార్ుణకాంతి పాణియుగము 
గడు ద్ొ డా పాల్లండుి ుఁ గంబుకంఠంబును; 
 బింబాధర్ముుఁ జందబిింబముఖ్ముుఁ 
ద్ెల్లగనుిుఁ గవయును నల్లకుంతలంబును; 
 బాలేందు సనిిభ ఫాలతలము  

8-301.1-తటేగతీి 
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నమర్ుఁ గుండల కేయూర్ హార్ కంక 
ణాదు లేపార్ మంజీర్ నాద మొపప 
నలి నవుిలుఁ బదెదళాక్షుుఁ డసుర్ 
పతుల నడగ ంప నాుఁడు ర్ూపంబుుఁ ద్ాల్లు.  

8-302-వచనము 
అయావసర్ంబున జగనోెహ్నాకార్ంబున. 

8-303-సీస పదాము 
పాల్లండిప్ెై నుని పయిెాద జాఱించు; 
 జాఱించి మ్మలిన చకక నొతుత  
దళ్ళక దళ్కను గండఫలకంబు లగలయించు; 
 నొలయించి క ంగేల నుజాగ ంచుుఁ 
గట  మ్మఱుంగులు వాఱు కడకనుి లలాి ర్ుు; 
 నలాి ర ు ఱెపపల నండుఁ గ్లుపు 
సవర్ని దర్హాస చంద్వకిుఁ జిల్లకించుుఁ; 
 జిలకించి క మోెవిుఁ జికుకపఱచు 

8-303.1-తటేగతీి 

దళిత ధమిెలి కుసుమ గంధముె న ఱపుుఁ 
గంకణాద్వ ఝణంకృతుల్ గడలు కొలుపు 
నొడల్ల కాంతులు పట ట లే కులుకుఁ బాఱు 
సనివల్లపంపుుఁ బయిెాద చౌకళింప.  
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8-304-వచనము 
ఇవిిధంబున న కకపట యువతీర్తింబు జగనోెహ్న ద్ేవతయునుంబో ల  
న మొెగంబు తావికి మతిత లి్లన తేుఁటి మొతతంబులన్ గ ల్లచి చిగుర్ు జొంపంబుల 
న డగలుగ జడియుచు ముఱియుచుండ రాక్షసవర్ులు గనుంగ్ని. 

8-305-సీస పదాము 
అవుుఁగద్ే లావణా; మవుుఁగద్ే మాధుర్ా; 
 మవుుఁగద్ే సతి! నవయ్వనాంగ ! 
యెిటనుండి వచిుతి? వేమి యిచిేంచెదు?; 
 నీ నామమ్మయాద్వ? నీర్జాక్ి! 
యమర్ గంధర్ి సరద్ాధ సుర్ చార్ణ; 
 మనుజకనాలకు నీ మహిమ గలద్ె? 
పాిణ చితేత ంద్వయి పర ణామ ద్ాయియిెై; 
 నిర ెంచెుఁ బో  విధ్వ నినుి గర్ుణ;  

8-305.1-తటేగతీి 

వనిత! గశాపు సంతతి వార్ మే్ము 
భాితలము సుర్లకు నిదధపౌర్ుషులము 
జాఞ తులకు మాకు నేకార్థసంగతులకుుఁ 
బాలు దీ్ర్ని యర్థంబు బంచి యిముె.  

8-306-కంద పదాము 
సభ యిెై యుండెద మిందఱ 
మభయంబున వచుు కొలుఁద్వ నమృతంబును నీ 
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విభరాజగమన! తపపక 
విభజింపు విపక్షపక్ష విర్హితమతి వ ై.  

8-307-వచనము 
అని మందల్లంచిన ద్ెైతుాలం గని మాయాయువతి ర్ూపుం డగు హ్ర  తన వాుఁడి 
వాలు జూపుటంపఱలవలన వార్ల తాలుముల నగల్లంచి చిఱునగవు ల గయ 
మొగమ్మతిత  యిటినియిె. 

8-308-కంద పదాము 
సుందర్ులగు పుర్ుషులుఁగని 
ప ంద్ెడు నాయందు నిజము పుట ట న  మీకున్? 
బృంద్ార్కర పులారా! 
చెందర్ు కామినుల విశిసరంపర్ు పె్దాల్.  

8-309-కంద పదాము 
పలుకులు మధుర్సధ్ార్లు 
దలుఁపులు నానా పకిార్ ద్ావానలముల్ 
చెలుములు సాలావృకములు 
చెలువల నముెటలు వేదసరద్ాధ ంతములే?  
8-44- అమృతము పంచుట 

8-310-కంద పదాము 
నా నేర్ుుకొలద్వ మీకును 
మానుగ విభజించి యితుత ; మానుుఁడు శంకన్ 
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కా నిం డనవుడు నిచిుర  
ద్ానవు లమృతంపుుఁ గడవుఁ దర్ుణీమణికిన్.  

8-311-కంద పదాము 
ఆ శ్ాంతా లోకనములు 
నా శ్రతల భాషణములు నా లాల్లతముల్ 
రాశి పర్ంపర్ లగుచుం 
బాశముల ై వార  నోళ్ళు బంధ్వంచె నృపా!  

8-312-వచనము 
ఇట ి  సుధ్ాకలశంబు కేల నంద్వకొని మందసరెత భాషణంబుల సుందరీ ర్ూపుుఁ 
డగు ముకుందుండు "మే్లుుఁ గీ డనక నేనుుఁ బంచియిచిున తెఱంగున 
నంగీకర ంచుట కర్తవాం" బనవుడు "నగుంగాక" యని సురాసుర్ ద్ెైతాద్ానవ 
సమూహ్ం బుపవసరంచి కృతసాినుల ై హ్ోమంబు లాచర ంచి విపుు లకు 
గోభూహిర్ణాాద్వ ద్ానంబులు చేసర తద్ాశ్రః పవిచనంబులు గ ైకొని ధవళ్పర ధ్ాను 
ల ై గంధమాలా ధూపద్ీపాలంకృతం బగు కనకర్తిశ్ాలా మధాంబునుఁ బాిగగకీుశ 
ప్ీఠంబులం బూర్ిద్వశ్ా ముఖ్ుల ై పంకుత లుుఁ గ్ని యుని సమయంబున. 

8-313-కంద పదాము 
శ్లీణీభర్ కుచయుగ భర్ 
వేణభీర్ములను డసరస వివిధ్ాభర్ణ 
కాిణ యయి యువిద వచుెను 
బాణి సరోజమున నమృతభాండముుఁ గ్ంచున్.  
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8-314-కంద పదాము 
భాసుర్ కుండల భాసరత 
నాసాముఖ్ కర్ణ గండ నయనాంచల యిెై 
శ్రసీతి యగు సతిుఁ గని దే్ 
వాసుర్ యూధంబు మోహ్ మంద్ె నరేంద్ాి!  

8-315-వచనము 
అపుపడు 

8-316-కంద పదాము 
అసుర్ుల కమృతము పో యుట 
ప సగదు పాములకుుఁ బాలు పో సరన మాడికన్ 
ద్ొసుఁగగు నంచును వేఱొ క 
ద్ెసుఁ గూర్ుుండంగుఁ బెటెట  ద్ేవాహితులన్.  

8-317-వచనము 
ఇట ి  ర ండు పంకుత లుగా నేర్పర్చి. 

8-318-సీస పదాము 
వేగ ర్ పడకుడమ వినుుఁడు ద్ానవులార్!; 
 తడవు చేయక వతుత  ద్ెైతుాలార్! 
యట  పకికుఁ గూర్ుుండుుఁ డని కనుి లలాి ర ు; 
 చనుగవ పయిెాద జాఱుఁ ద్వగ చి 
వద్వన  మఱందల్ల వావులు కల్లపంచి; 
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 మర్ెంబు ల డల్లంచి మఱుుఁగు జేసర 
మ్మలిని నగవుల మే్నులు మఱప్రంచి; 
 కడు జాణ మాటలుఁ గాకు పఱచి 

8-318.1-ఆటవ లద్వ 
యసుర్ వర్ుల న లి నడకించి సుర్లను 
దడవు జేయ వలదు; ద్ాివుుఁ డనుచు 
వచుు కొలుఁద్వ నమృతవార  విభాగ ంచెుఁ 
దర్ుణి ద్వవిజు ల లిుఁ దనిసర ప గడ.  

8-319-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

8-320-సీస పదాము 
మనకు వేలుపలకును మందట లేకుండుఁ; 
 బంచి పె్టెటద నని పడుఁతి పూన ుఁ 
ద్ానేల తపుపను? తపపదు తర్ళాక్ి; 
 గాక ర్మెనుచును గడకుఁ బిలి 
మఱుమాట లాడద్య  మఱి చూడకుండునో; 
 చను గవుఁ గపుపనో చాలు ననుచు 
నొండాడుఁ గలుగుచు నొకికంత స లయునో; 
 మనయిెడుఁ గందునో మగువ యనుచు 

8-320.1-ఆటవ లద్వ 
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న లతుఁ చూడిక గముల నీర ై కర్ంగుచుుఁ 
బణియ భంగ భీతి బదుధ  లగుచు 
నూర్కుండుి గాని యువిద తే తెమెని 
యడుుఁగ జాలర ైర  యసుర్ వర్ులు.  
8-45- రాహ్ువువృతాత ంతము 

8-321-వచనము 
అపుపడు 

8-322-మతేతభ వికీీడతిము 
అమర్వాితములోన జొచిు ద్వవిజుండెై రాహ్ు పీ్యూష పా 
నము జేయం గని చందభిాసకర్ులు సనిల్ చేయ నారాయణుం 
డమరారాతిశిర్ంబు చకహీ్తిుఁ దునాెడెన్ సుధ్ాసరకత మ్మై 
యమర్తింబును జ ంద్ె మూర్ధముుఁ దదనాాంగంబు నేలం బడెన్.  

8-323-ఆటవ లద్వ 
అజుుఁడు వాని శిర్ము నంబర్వీథవని 
గహీ్ము జేసర ప్ెటిట  గార్వించె; 
వాుఁడు పర్ిములను వ ైర్ంబు దపపక 
భానుచందమిులను బట ట  చుండు.  

8-324-కంద పదాము 
ఒకబొ ట ట ుఁ జికక కుండుఁగ 
సకల సుధ్ార్సము నమర్ సంఘంబులకుం 
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బకిటించి పో సర హ్ర  దన 
సుకరాకృతిుఁ ద్ాల ు నసుర్ శూర్ులు బెగడన్.  

8-325-మతేతభ వికీీడతిము 
అమర్ుల్ ర్కకసులుం బయిాసబలసతాత వరాథ  భిమానంబులన్ 
సముల ై లబావికలుప ల ైర  యమర్ుల్ సంశ్ేయీముం బొ ంద్వ ర్ 
యామరార్ుల్; బహ్ుదుఃఖ్ముల్ గనిర  తా మతాంత ద్య ర్్ర్ుిల ై; 
కమలాక్షున్ శర్ణంబు వేుఁడని జనుల్ కలాాణ సంయుకుత లే.  

8-326-కంద పదాము 
ద్ానవు లమృతము ద్ాివం 
బూని పయోరాశిుఁ దచిిు ప గ ల్లన మాడికన్ 
శ్రనీాథ పరాఙ్మెఖ్ులగు 
హమనులు ప ందంగుఁజాల ర ష్ాట ర్థంబుల్.  

8-327-కంద పదాము 
శ్లధ్వంచి జలధ్వ నమృతము 
సాధ్వంచి నిల్లంపవ ైర  చక్షుర్్తులన్ 
రోధ్వంచి సుర్ల కిడి హ్ర  
బో ధ్వంచి ఖ్గేందుి న కిక పో యిె నరేంద్ాి!  
8-46- సురాసుర్ యుదధము 

8-328-కంద పదాము 
శుదధముగ సుర్ల కమృతము 
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సరద్వధంచిన నసుర్ వర్ులు సరడిముడిపడుచున్ 
కుీదుధ లు నానాయుధ స 
నిదుధ లు నయి యుదధమునకు నడచిర  బల్లమిన్.  

8-329-కంద పదాము 
ధనుాలు వ ైరోచని శత 
మనుాపమిుఖ్ులు మద్ాభిమానులు దమలో 
ననోానార్ణము బాహా 
సరనాాసంబులను బేర ు చేసరర  కడిమిన్.  

8-330-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్ుద్ెై కామగమ్మై మయాసుర్కృతంబెై లోకితాలోకామ్మై 
వర్శసాత ర సత ర సమే్తమ్మై తర్ళ్మ్మై వ ైహాయసంబెై మహా 
సుర్యోధ్ానిితమ్మైన యానమున సంశ్లభిల ి ుఁ బూరేణందు సు 
సరథర్కాంతిన్ బల్ల చామర్ధిజ చమూద్ీపతసరథతిన్ ముందటన్.  

8-331-వచనము 
మఱియు నముచి శంబర్ బాణ ద్విమూర్ధ కాలనాభ శకుని జంభాయోముఖ్ 
పహిేతి హేతి భూతసంతాిస హ్యగీవీ కప్రలేలిలోతకళ్ మే్ఘదుందుభి 
మయతిిపురాధ్వప విపిచితిత  విరోచన వజ ిదంషట ర తార్కార ష్ాట ర షటనేమి శుంభ 
నిశుంభ శంకుశిర్ః పమిుఖ్ులును బరలోమ కాలకేయులును, నివాత కవచ 
పభిృతులును, దకికన దండయోధులునుం గూడికొని యర్దంబులం 
దుర్గంబుల మాతంగంబుల హ్ర ణంబుల హ్ర  కిర  శర్భ మహిష గవయ ఖ్డ్ 
గండభేర్ుండ చమరీ జంబుక శ్ార్ూా ల గో వృష్ాద్వ మృగంబులను, గంక గృధ ికాక 
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కుకుకట బక శే్ాన హ్ంసాద్వ విహ్ంగంబులను, ద్వమి తిమింగ లాద్వ 
జలచర్ంబులను, నర్ులను, నసుర్ సుర్ నికర్ వికృత విగహీ్ ర్ూపంబులగు 
జంతువులను నారోహించి తమకు నడియాలంబులగు గ్డుగులు పడగలు 
జఞడుుఁగ ైదువలు పక కర్లు బొ మిడికంబులు మొదలగు పో ట ము టాి యితంబుగుఁ 
గ ైకొని వేఱు వేఱ మొనల ై విరోచననందనుం డగు బల్లముందట నిలువంబడిర ; 
ద్ేవేందుిండును న ైరావతార్ూఢుండెై వ ైశ్ాినర్ వర్ుణ వాయు దండధరాదానేక 
నిరా్ర్ వాహినీ సంద్యహ్ంబునుం, ద్ాను న దుర్ుపడి ప్రఱుతివియక మోహ్ర ంచె; 
నట ి  సంర్ంభసనాిహ్ సముతాసహ్ంబుల ర ండుద్ెఱంగుల వార్ునుం బో రాడు 
వేడుకల మీుఁటగు మాటల సందడించుచుని సమయంబున. 

8-332-సీస పదాము 
వజదింష్ాట రి ంచిత వాజనంబులును బర్ి; 
 చామర్ంబులు సరతచేతత రములును 
జితవిర్ణధిజచేలంబులును వాత; 
 చల్లతోతతరోషీణష జాలములును 
జపుపళ్ు న సుఁగు భూషణ కంకణంబులుుఁ; 
 జండాంశురోచుల శసత రములును 
వివిధ ఖ్ేటకములు వీర్మాల్లకలును; 
 బాణపూర్ణముల ైన తూణములును 

8-332.1-ఆటవ లద్వ 
నిండి ప్ెచుురేుఁగ  నిరా్రాసుర్వీర్ 
సెైనాయుగెకంబు చాల నొప్ెప 
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గాీహ్తతుల తోడుఁ గలహ్ంబునకు వచుు 
సాగర్ములభంగ  జనవరేణా!  

8-333-కంద పదాము 
భేర ీభాంకార్ంబులు 
వార్ణ ఘ్మంకార్ములును వర్హ్ర  హేషల్ 
భూర  ర్థనేమి ర్వములు 
ఘోర్ముల ై ప్ెలిగ ంచెుఁ గులశ్ ైలములన్.  

8-334-వచనము 
ఇవిిధంబున నుభయబలంబులును మోహ్ర ంచి బల్లతో నిందుిండును, 
ద్ార్కునితో గుహ్ుండును, హేతితో వర్ుణుండును, బహిేతితో మితుిండును, 
గాలనాభునితో యముండును, మయునితో విశికర్ెయు, శంబర్ునితోుఁ 
దిషటయు, విరోచనితో సవితయు, నముచితోుఁ బరాజితుండును, వృషపర్ుినితో 
నశిిద్ేవతలును, బల్లసుతబాణాద్వ పుతశితంబుతో సూర్ుాండును, రాహ్ువుతో 
సో ముండును, బులోమునితో ననిలుండును, శుంభ నిశుంభులతో 
భదకిాళీద్ేవియు, జంభునితో వృష్ాకప్రయును, మహిషునితో విభావసుండును, 
నిలిల వాతాపులతో బహి్ెపుతుిలును, దుర్ెరి్ణునితోుఁ గామద్ేవుండును, 
నుతకలునితో మాతృకాగణంబును, శుకుీనితో బృహ్సపతియు, నర్కునితో 
శన ైశుర్ుండును, నివాత కవచులతో మర్ుతుత లును, గాలేయులతో వసువులు, 
నమర్ులును, బరలోములతో విశ్ేిద్ేవగణంబును, గోీధవశులతో ర్ుదుిలును, 
నివిిధంబునం గల్లసర ప్ెనంగ  దిందియుదధంబు చేయుచు మఱియు ర్థవకులు 
ర్థవకులను, పద్ాతులు పద్ాతులను, వాహ్నార్ూఢులు వాహ్నార్ూఢులనుం, 
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ద్ాుఁకి సరంహ్నాదంబులు చేయుచు, నటటహాసంబు ల్లచుుచు, నాహాినంబు 
లగసంగుచు, ననోానాతిర్సాకర్ంబులు చేయుచు, బాహ్ునాదంబుల 
విజృంభించుచుుఁ, బెనుబొ బబల నుబిారేగుచు, హ్ుంకర ంచుచు, 
నహ్ంకర ంచుచు, ధనుర్ు్ ణంబులుఁ డంకర ంచుచు, శర్ంబుల నాటించుచుుఁ, 
బర్శువుల నఱకుచుం, జకంీబులం జ కుకచు, శకుత లం దునుముచుుఁ, 
గశలంబెట ట చుుఁ, గుఠార్ంబులుఁ బొ డుచుచు, గదల నడచుచుుఁ, గర్ంబులుఁ 
బొ డుచుచుుఁ, గర్వాలంబుల వేయిుచుుఁ, బటిటసంబుల నొంచుచుుఁ, బాిసంబులం 
ద్ెంిచుచుుఁ, బాశంబులం గట ట చుుఁ, బర ఘంబుల మొతుత చు, ముసలంబుల 
మోుఁదుచు, ముద్ర్ంబుల జదుపుచు, ముషరటవలయంబుల ఘటిటంచుచుుఁ, 
ద్యమర్ంబుల నుఱుముచు శూలంబులుఁ జిముెచు, నఖ్ంబులం జీర్ుచుుఁ, దర్ు 
శ్ ైలంబుల ఱువుిచు, నులుెకంబులం జూుఁడుచు నిట ి  బహ్ువిధంబులం గలహ్ 
విహార్ంబులు సలుపు నవసర్ంబున భినింబు లయిన శిర్ంబులును, 
విచిేనింబుల ైన కపాలంబులును, వికలంబుల ైన కపో లంబులును, జికుకపడిన 
కేశబంధంబులును, భగింబుల ైన దంతంబులును, గృతత ంబుల ైన భుజంబులును, 
ఖ్ండితంబుల ైన కర్ంబులును, విదళితంబు ల ైన మధాంబులును, 
వికృతంబుల ైన వదనబింబంబులును, వికలంబు ల ైన నయనంబులును, 
వికీర్ణంబు లయిన కర్ణంబులును, విశ్రర్ణంబు ల ైన నాసరకలును, విఱిగ పడిన 
యూర్ుద్ేశంబులును, విసంధులయిన పదంబులునుుఁ, జిర గ న 
కంకటంబులును, రాల్లన భూషణంబులును, వాిల్లన కేతనంబులును, గూల్లన 
ఛతంిబులును, మగొ ్న గజంబులును, నుగ్యిన ర్థంబులును, నుఱుమ్మైన 
హ్యంబులునుుఁ, జిందఱవందఱల ైన భటసమూహ్ంబులును, నొఱల డు 
కొఱపాిణంబులును, బొ ఱల డు మే్నులును, నుబిబ యాడెడు భూతంబులును, 
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బాఱెడు ర్కత పవిాహ్ంబులును, గుటటలుగ్ని మాంసంబులును, న గసర తిర గ డి 
కబంధంబులునుుఁ, గలకలంబులు జేయు కంక గృధ్ాిద్వ విహ్ంగంబులు, నయి 
యొపుప నపో పర్తిఘోర్ంబయిెా నపుపడు. 
8-47- బల్లపితాపము 

8-335-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నాకాధ్ీశుుఁ బద్వంట, మూుఁట గజమున్, నాల్్లంట గుఱింబులన్, 
ఏకాసత రంబున సార్థవం జొనిప్ె, ద్ెైతేాందుిండు ద్ా నాకస 
లోి కాధ్ీశుుఁడు దుించి యనిిటిని ద్యడయత  ననిి భలింబులన్ 
రాకుండన్ ర పువర్్ముం దునిమ్మ గీరాిణార  యగ ్ంపుఁగన్.  

8-336-సీస పదాము 
తన తూపులనిియుుఁ దర్మిడి శకుీండు; 
 నఱికిన జఞదు వినినువు మ్మఱసర 
బల్ల మహాశకితచేుఁ బటిటన నద్వయును; 
 నతుఁడు ఖ్ండించె నతాదుాతముగ; 
మఱి పాిస శూల తోమర్ములు గ ైకొని; 
 ద్యడయత డ నవియును దునిమివ ైచె; 
నంతటుఁ బో క యిెయాద్వ వాుఁడు సాగ ంచెుఁ; 
 ద్ొడర  తా నద్వయును దుర్ుము జేసె;  

8-336.1-ఆటవ లద్వ 
నసుర్భర్త విర్థుుఁడెై తన పగఱకుుఁ 
గానుఁబడక వివిధ కపట వృతిత  
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నేర్ుప మ్మఱసర మాయ నిర ెంచె మింటను 
వేలుపగములు చూచి వ ఱుఁగు పడుఁగ.  

8-337-వచనము 
ఇట ి  ద్ానవేందుిని మాయావిశ్ేషవిధ్ానంబున సురానీకంబులప్ెైుఁ బర్ితంబులు 
పడియిె; ద్ావాగ ి దందహ్ామాన తర్ువరి్ంబులు గుర సె సటంక శిఖ్ర్ నికర్ 
శిలాసార్ంబులు గప్ెప; మహ్ో ర్గ దందశూకంబులు గఱచె; వృశిుకంబులు మీటె; 
వరాహ్ వాాఘ ొసరంహ్ంబులు గద్వసర విదళింపన్ దొ్ర్ుఁకొనియిె; వనగజంబులు 
మటిటమలాి డం జొచెు; శూలహ్సుత లు ద్వగంబర్ులున ై ర్ండు ర్ండని 
బలుర్కకసులు శతసహ్ససింఖ్ాలు భేదనచేేదన భాషణంబు చేయం ద్ొడంగ ర ; 
వికృత వదనులు గద్ాదండధ్ార్ులు నాలంబిత కేశభార్ులున ై యనేక రాక్షస 
వీర్ులు "పో నీకు పో నీకుుఁడు; తునుము తునుముం" డని వ నుతగ ల్లర ; పర్ుష 
గంభీర్ నిరాాత సమే్తంబులయిన జీమూత సంఘాతంబులు వాతాహ్తంబు ల ై 
యుపపతిలి్ల నిపుపల కుపపలు మంటల పోి వులుం గుర సె; మహాపవన 
విజృంభితంబెైన కార ుచుు పళి్యానలంబు చందంబునం దర కొనియెి; పచిండ 
ఝంఝానిల ప్ేిర త సముతుత ంగ తర్ంగావర్త భీషణంబయిన మహార్ణవంబు 
చెల్లయల్ల కటట ద్ాుఁటి వ లి్లవిర సరన టిమే్యంబయి యుండె; నా సమయంబునం 
బళి్యకాలంబునుం బో ల  మినుి మనుిను రేయింబగలు న ఱుంగ రాదయిెా; 
అయావసర్ంబున. 

8-338-కంద పదాము 
ఆ యసురేందుిని బహ్ుతర్ 
మాయాజాలంబులకును మా ఱెఱుుఁగక వ 
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జాియుధ ముఖ్రాద్వతుాల 
పాయంబును బొ ంద్వ చికుకపడిర  నరేంద్ాి!  

8-339-వచనము 
అపుపడు 

8-340-కంద పదాము 
ఇయాసుర్ుల చేుఁ జికికతి 
మ్మయాద్వ ద్ెర్ు? వ ందుుఁ జొతుత ుఁ? మిట  ప లయుఁ గద్ే 
యయాా! ద్ేవ! జనారా్న! 
కుయోా! మొఱోి ! యటంచుుఁ గూయిడి ర్మర్ుల్ 
8-48- హ్ర  అసుర్ులశిక్ంిచుట 

8-341-వచనము 
అట ి  మొఱయిడు నవసర్ంబున. 

8-342-మతేతభ వికీీడతిము 
విహ్గేంద్ాిశి నిర్ూఢుుఁడెై మణిర్మా విభాిజితోర్సుకుఁడెై 
బహ్ుశసాత ర సత ర ర్థాంగ సంకల్లతుుఁడెై భాసితికరీటాద్వ దు 
ససహ్ుుఁడెై నవాప్రశంగచేల ధర్ుుఁడెై సంఫులిపద్ాెక్షుుఁడెై 
విహితాలంకృతితోడ మాధవుుఁడు ద్ా వేంచేసె నచోుటికిన్.  

8-343-చంపకమాల 

అసుర్ుల మాయ లనిియును నబాదళాక్షుుఁడు వచిునంతటన్ 
గసరబిసరయిెై నిర్ర్థమయి గకీుకనుఁ బో యిెను; నిదబిొ ంద్వ సం 
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తసమున మే్లుకొనిగతిుఁ ద్ాల్లు చెలంగ ర  వేలుప లందఱుం; 
బస చెడ కేలయుండు హ్ర పాద పర షకృతిచేయ నాపదల్?  

8-344-వచనము 
 అయిెాడ 

8-345-ఆటవ లద్వ 
కాలనేమి ఘోర్ కంఠీర్వము న కిక 
తార్గుక్షా శిర్ము శూలధ్ార్ుఁ బొ డువ 
నతని పో ట ముట ట  హ్ర  గేల నంకించి 
ద్ానుఁ జావుఁ బొ డిచె ద్ెైతావర్ుని.  

8-346-కంద పదాము 
పదపడి మాల్ల సుమాలులు 
బెదర ంచినుఁ దలలుుఁ దుించెుఁ బృథు చకహీ్తిన్; 
గదుఁగ్ని గర్ుడుని ఱెకకలు 
చెదర ంచిన మాలావంతు శిర్మున్ వేసిెన్.  

8-347-వచనము 
ఇట ి  పర్మపుర్ుషుండగు హ్ర  కర్ుణాపర్తింబునం బతిుాపలబా 
మనసుకలయిన వర్ుణ వాయు వాసవ పమిుఖ్ులు పూర్ింబున 
న విర విర తోుఁ గయాంబు జేయుదుర్ు, వార్ు వార్లం దలపడి నొప్రపంచి; 
ర్యావసర్ంబున. 

8-348-కంద పదాము 
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బాహ్ుబలంబున నిందుిుఁడు 
సాహ్సమున బల్లని గ లువ సమకటిట  సము 
తాసహ్మున వజ ిమ్మతితన 
హాహానినదంబు జేసర ర్ఖిల జనములున్.  

8-349-వచనము 
ఇట ి  సముదాత భిదుర్ హ్సుత ండెై యిందుిండుుఁ దన పురోభాగంబునం 
బరాకమీించుచుని విరోచననందను నుపలక్ించి యిటినియిె. 

8-350-మతేతభ వికీీడతిము 
జగతిన్ వ ైర  మొఱంగ  గ లుుటద్వయున్ శ్ౌర్ాంబె ధైె్ర్ాంబె? తా 
మగవాుఁడయుాను దనుిుఁ ద్ా న ఱిుఁగ  సామర్థయంబునుం గల్్లయున్ 
బగవానిం గని డాుఁగ నేని మ్మయి చూపం జాలుఁడేనిం గటా! 
నగరే బంధులు? ద్వటటరే బుధులుుఁ? గనాల్ గూర్ుత రే? ద్ానవా!  

8-351-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
మాయల్ చేయుఁగ రాదు పో ; నగవులే మాతోడి పో రాటముల్? 
ద్ాయా! చికికతి; వకికల్లంచెదుఁ గనదాంభోళి ధ్ారాహ్తిన్; 
నీ యిష్ాట ర్థము ల లిుఁ జూడుము వ సన్ నీ వార్లం గూడుకో 
నీ యాటోపము నిరా్రేందుిుఁ డడుఁచున్ నేుఁడాజిలో దుర్ెతీ!  

8-352-వచనము 
అని యుపాలంభించిన విని విరోచననందనుం డిటినియిె. 

8-353-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
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నీవ ేపో టర వే? సురేంద!ి తెగడన్ నీకేల? గ లోపటముల్ 
లేవ?ే యిెవిర  పాలుఁ బో యినవి? మే్ల్్మడుల్ విర ంచాదులుం 
ద్యివం జాలుదు ర విిధ్ానమున సంతోషరంప శ్లకింప నా 
ద్ెైవం బేమి? కర్సథలామలకమే్? దరోపకుత లుం బాడియిే?  

8-354-ఆటవ లద్వ 
జయము లపజయములు సంపద లాపద 
లనిల చల్లత ద్ీప్రకాంచలములు 
చందకిళ్లు మే్ఘచయములు దర్ుఁగలు 
మ్మఱుుఁగు లమర్వర్ా! మిటిటపడకు.  

8-355-వచనము 
అని యి టాి క్ేప్రంచి. 

8-356-కంద పదాము 
వీర్ుుఁడు ద్ానవ నాథుుఁడు 
నార్సముల నిందుి మే్న నాటించి మహా 
ఘోరాయుధ కలపములగు 
శూరాలాపములు చెవులుఁ జొనిప్ెన్ మర్లన్.  

8-357-వచనము 
ఇట ి  తథావాద్వ యిెైన బల్లచే నిరాకృతుండెై 

8-358-కంద పదాము 
శతుి వు నాక్ేపంబునుఁ 
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ద్యతాి హ్త గజము భంగ ుఁ దుిళ్ళుచు బల్ల నా 
వృతాి ర  వీచి వ ైచిన 
గోతాి కృతి నతుఁడు నేలుఁగూల  నరేంద్ాి!  
8-49- జంభాసుర్ుని వృతాత ంతము 

8-359-కంద పదాము 
చెల్లకాని పాట ుఁ గనుుఁగ్ని 
బల్ల సఖ్ుుఁడగు జంభుుఁ డతుల బాహాశకితం 
జ ల్లతనము చాల న ఱపుచు 
నిలునిలు మని వీుఁకుఁ ద్ాుఁక  నిరా్ర్ నాథున్.  

8-360-కంద పదాము 
పంచానన వాహ్నుుఁడెై 
చంచద్ద జంభుుఁ డెతిత  శ్ లైార ని ద్ాుఁ 
కించి సురేభంబును నొ 
ప్రపంచి విజృంభించి యార ుప్ేర ుం గడిమిన్.  

8-361-కంద పదాము 
వీుఁక చెడి ఘనగద్ాహ్తిుఁ 
ద్య ుఁకయు గదల్లంపలేక దుససహ్ప్ీడన్ 
మోుఁకర లుఁ బడియిె నేలను 
సో ుఁ కోర్ిక ద్వగ్జంబు సుడిసుడి గ్ంచున్.  

8-362-వచనము 
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అయిెాడ 

8-363-కంద పదాము 
సార్థవ వేయు హ్యంబుల 
తే రాయిత పఱచి తేర్ ద్ేవేందుిుఁడు ద్ా 
నారోహించెను ద్ెైతుాుఁడు 
ద్ార్త మాతల్లని శూలధ్ార్ం బొ డిచెన్.  

8-364-ఆటవ లద్వ 
శూల నిహ్తి నొంద్వ సుికకక యార ున 
సూతు వ ఱకు మంచు సుర్విభుండు 
వాని శిర్ముుఁ దునిమ్మ వజిఘాతంబున 
ద్ెైతా సేన ల లి దలి డిలి.  

8-365-చంపకమాల 

చని సుర్నాథుచేుఁ గలన జంభుుఁడు చచుుట నార్దుండు చె 
ప్రపన విని వాని భాితలు గభీర్ బలాధ్వకుుఁ డా బలుండు పా 
కనముచు లా పుర్ందర్ునిుఁ గాంచి ఖ్రోకుత లుఁ దూలనాడుచున్ 
ఘనజలధ్ార్లన్ నగముుఁ గప్రపన చాడుపనుఁ గప్రప ర్ముెలన్.  

8-366-సీస పదాము 
విబుధలోకేందుిని వేయుగుఱింబుల; 
 ననిి కోలల బలుుఁ డదర్ నేసె 
నినూిట మాతల్ల నినూిట ర్థమును; 
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 నా రీతి నిందుి పతిాంగకమును 
వేధ్వంచెుఁ; బాకుండు వింట వాుఁ డసత రంబు; 
 లేయుటుఁ ద్ొడుగుట యెిఱుుఁగరాదు; 
కనక పుంఖ్ంబుల కాండంబు లగక పద్వ; 
 యేినింట నముచియు నేసర యార ు;  

8-366.1-ఆటవ లద్వ 
బల్లమి నిట ి  ముగుర్ు పగవాని ర్థ సూత 
సహితు ముంచి ర్సత ర జాలములను 
వనజలోక సఖ్ుని వాన కాలంబున 
మొగ లు గములు మునుుఁగ మూుఁగ నట ి .  

8-367-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

8-368-మతేతభ వికీీడతిము 
అమరారాతుల బాణజాలముల పాల ై పో యితే చెలిరే! 
యమరాధ్ీశిర్! యంచు ఖినితర్ుల ై యంభోధ్వలోుఁ జంచల 
తిమునం గుీంకు వణిగానంబుల కియీన్ ద్ెైతాాధ్వపవూాహ్ మ 
ధామునం జికికర  వేలుప లందఱు విపద్ాధ వనంబులం జేయుచున్.  

8-369-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఓహ్ో ! ద్ేవతలార్! కుయిాడకుుఁ; డే నునాిుఁడ 'నం చంబుభృ 
ద్ాిహ్ుం డా శర్బదధ పంజర్ము నంతం జించి తేజంబునన్ 
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వాహ్ో ప్ేత ర్థంబుతోడ వ ల్లకిన్ వచెున్ నిశ్ాంతోలి స 
నాెహాతెయంబునుఁ దూర్ుపనం బొ డుచు నా మారాత ండు చందంబునన్.  

8-370-వచనము 
ఇట ి  వ లువడి. 

8-371-చంపకమాల 

విఱిగ న సేనుఁ గాంచి సుర్వీర్ుుఁ డొహ్ో  యని బిట ట  చీర  కీ 
మెఱుఁ బుర కొల్లప పాకబల మసతకముల్ నిశితాసత రధ్ార్లన్ 
న ఱసరన తీక్షణవజమిున నేలకు వాిల ును వాని చుటటముల్ 
వ ఱచిర ; తచుమూపతులు విహ్ిలుల ై చెడి పాఱి రార తతోన్.  
8-50- నముచివృతాత ంతము 

8-372-వచనము 
అపుపడు నముచి నిలువంబడి. 

8-373-మతేతభ వికీీడతిము 
తన చుటటంబులుఁ జంప్ె వీుఁడనుచు నుదాత్క్ోధ శ్లకాతుెుఁడెై 
కనకాంతంబును నశెసార్మయమున్ ఘంటాసమే్తంబున ై 
జనదృగుా ససహ్మ్మైన శూలము నొగ న్ సార ంచి వ ైచెన్ సురేం 
దుినిప్ెై ద్ీన హ్తుండవౌ దని మృగేందుింబో ల్ల గర ాంచుచున్.  

8-374-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆకాశంబున వచుు శూలమును జంభారాతి ఖ్ండించి నా 
నా కాండంబుల వాని కంఠము ద్ెగన్ దంభోళియున్ వ ైచె న 
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సోత కేంద్ాియుధమున్ సురార గళ్ముందుింపంగ లేదయిెా; వా 
డాకంప్రంపక నిల ు ద్ేవవిభుుఁ డతాాశుర్ాముం బొ ందుఁగన్.  

8-375-వచనము 
ఇట ి  నిల్లచి యుని నముచిం గనుంగ్ని వజంిబు పతిిహ్తంబగుటకు శంకించి 
బలభేద్వ దన మనంబున. 

8-376-సీస పదాము 
కొండల ఱెకకలు ఖ్ండించి వ ైచుచ ;ో 
 వజ ిమ్మనిుఁడు నింత వాుఁడి చెడదు; 
వృతాిసురాదుల విదళించుచ  ోనిద్వ; 
 ద్వర్ుగ ద్ెనిుఁడు పనిుఁ ద్ీర ుకాని; 
యిందుిండుఁ గానొకో యేిను దంభోళియుుఁ; 
 గాద్ొకో యిద్వ పయిోగంబు చెడెనొ 
దనుజాధముుఁడు మొనతాుఁకుుఁ దప్రపంచెనో; 
 భిదుర్ంబు నేుఁ డేల బెండుపడియిె;  

8-376.1-ఆటవ లద్వ 
ననుచు వజిి వగవ నారా్ు శుషకంబులుఁ 
జావకుండుఁ దపము సల్లప్ె నీతుఁ 
డితర్ మ్మద్వా  యైెిన నింద!ి పియోగ ంపు 
వ ైళ్ మనుచు ద్వవావాణి పల్లక .  

8-377-వచనము 
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ఇటాి ద్ేశించిన ద్వవావాణి పలుకు లాకర ణంచి పుర్ందర్ుండు. 

8-378-ఆటవ లద్వ 
ఆతెబుద్వధ ుఁ దలుఁచి యారా్ుంబు శుషకంబు 
గాని సాధనంబు ఫేన మనుచు 
నద్వ యమర ు ద్ాన నమర్ులు మ్మచుంగ 
నముచి శిర్ముుఁ దుించె నాకవిభుుఁడు.  

8-379-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

8-380-సీస పదాము 
పుర్ుహ్ూతు నగ ్ంచి పుష్ాపంజలులు చేసర; 
 మునులు దీ్వించిర  ముదము తోడ; 
గంధర్ిముఖ్ుాలు ఘనులు విశ్ాివసుుఁ; 
 డును బరావసుుఁడు నింప్ెనయుఁ బాడి; 
ర్మరాంగనాజను లాడిర ; ద్ేవతా; 
 దుందుభులును మొోసె దుర్ములోన; 
వాయు వహిి కృతాంత వర్ుణాదులును బతిి; 
 దిందుిల గ ల్లు ర్ుదాండ వృతిత ;  

8-380.1-తటేగతీి 

నలప మృగముల సరంహ్ంబు లటి తోల్ల 
ర్మర్వర్ుాలు దనుజుల నదట  వాయ 
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నజుుఁడు పుతేత ర్ నార్దుుఁ డర్ుగుుఁ ద్ెంచె 
ద్ెైతాహ్ర్ణంబు వార ంప ధర్ణినాథ!  

8-381-వచనము 
వచిు సుర్లకు నార్దుం డిటినియిె. 

8-382-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
సరద్వధంచెన్ సుర్లార్! మీ కమృతమున్; శ్రనీాథ సంపాిపుత ల ై 
వృద్వధ ం బొ ంద్వతి ర లి వార్లును; విద్ేిషుల్ మృతిం బొ ంద్వ; రీ 
యుదధం బేటికి ?నింకుఁ జాలుుఁ; బనిలే ద్యహ్ో  పుర'ే యంచు సం 
బద్ాధ లాపము లాడి మాన ు సుర్లం బాండవావంశ్ాగణీీ!  

8-383-వచనము 
ఇట ి  నార్ద వచన నియుకుత ల ై రాక్షసులతోడి సంగాీమంబు చాల్లంచి సకల ద్ేవ 
ముఖ్ుాలును ద్వవిిషటపంబునకుం జనిర ' హ్తశ్ేషు ల ైన ద్ెైతాద్ానవులు 
విషణుణ ండెైన బల్లం ద్యడొకని పశిేమ శిఖిశిఖ్ర్ంబుుఁ జేర ర ; 
విధింసమానకంధర్ుల ై వినషటద్ేహ్ులగు యామినీచర్ుల న లిను శుకుీండు 
మృతసంజీవని యైెిన తన విదా పె్ంపునం జేసర బతిికించె; బల్లయును 
భార్్వానుగహీ్ంబున విగత శరీర్ వేదనుండెై పరాజితుండయుాను లోకతతతవ 
విచక్షణుం డగుటం జేసర దుఃఖింపక యుండె" నని చెప్రప రాజునకు శుకుం 
డిటినియిె. 
8-51- హ్ర హ్ర్సలాి పాద్వ 

8-384-సీస పదాము 
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క ైలాసగ ర  మీుఁద ఖ్ండేందు భూషణుం; 
 డొకనాుఁడు గ్లువున నుని వేళ్ 
నంగన యిెై విషుణ ుఁ డసుర్ుల వంచించి; 
 సుర్లకు నమృతంబు సూఱ ల్లడుట 
విని దే్వియును ద్ాను వృషభేంద ిగమనుుఁడెై; 
 కడు వేడక భూత సంఘములు గ్లువ 
మధుసూదనుం డుని మంద్వర్ంబున కేగ ; 
 పుర్ుష్ో తతమునిచేతుఁ బూజ పడసర 

8-384.1-తటేగతీి 

తానుుఁ గూర్ుుండి పూజించె దనుజ వ ైర ుఁ 
గుశలమే్ మీకు మాకునుుఁ గుశల మనుచు 
మధుర్భాషల హ్ర మీుఁద మ్మైతిి న ఱప్ర 
హ్ర్ుుఁడు పద్ాెక్షుుఁజూచి యిటినియిెుఁ బిీతి.  

8-385-సీస పదాము 
ద్ేవ! జగనెయ! ద్ేవేశ! జగద్ీశ!; 
 కాలజగద్ాియపకసిర్ూప! 
యఖిల భావములకు నాతెయు హేతువు; 
 న ైన యిాశిర్ుుఁడ వాదాంతములకు 
మధాంబు బహియును మఱి లోపలయు లేక; 
 పూర్ణమ్మై యమృతమ్మై భూర సతా 
మానంద చినాెత ిమవికార్ మాదా మ; 
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 ననా మశ్లకంబు నగుణ మఖిల 

8-385.1-తటేగతీి 

సంభవసరథతిలయముల దంభకంబు 
న ైన బహి్ెంబు నీవ; నీ యంఘి్యొుగము 
నుభయ సంగ విసృషుట ల ై యునిమునులు 
గోర  క ైవలాకాముల ై కొలుత  ర పుడు.  

8-386-సీస పదాము 
భావించి కొందఱు బహి్ెంబు నీ వని; 
 తలపో సర కొందఱు ధర్ె మనియుుఁ 
జర ుంచి కొందఱు సదసద్ీశిర్ుుఁడని; 
 సర్విుఁ గ్ందఱు శకిత సహితుుఁ డనియుుఁ 
జింతించి కొందఱు చిర్తర్ుం డవాయుుఁ; 
 డాతెతంతుిుఁడు పర్ుం డధ్వకుుఁ డనియు 
ద్ొడర  యూహింతుర్ు తుద్వ నదియదియ; 
 సదసద్విశిషట సంశయీుుఁడ వీవు;  

8-386.1-తటేగతీి 

తలుఁప నొకికంత వసుత భేదంబుుఁ గలద్ె 
కంకణాదులు బసరుఁడి యొకకటియ కాద్ె? 
కడలు పె్క ైకన వార థ యొకకటియ కాద్ె? 
భేద మందును నిను వికల్లపంప వలదు.  
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8-387-సీస పదాము 
యద్విలాసము మరీచాాదు ల ఱుంగర్ు; 
 నితుాుఁడ న ై యుని నేను న ఱుుఁగ 
యనాెయ నంధుల ై యమరాసురాదులు; 
 వనర ద ర్ుఁట! యునివార్ల ంత? 
యిే ర్ూపమునుఁ బొ ంద కేపార్ుదువు నీవు; 
 ర్ూప్రవ ై సకలంబు ర్ూపుచేయ 
ర్క్ింపుఁ జ ఱుపుఁ గార్ణమ్మైన సచరాచ; 
 రాఖ్ామ్మై విలసరలుి  దంబర్మున 

8-387.1-తటేగతీి 

ననిలుుఁ డే రీతి విహ్ర ంచు నటి నీవు 
గలసర వర తంతు సరాితెకతి మొపప; 
జగములకు న లి బంధమోక్షములు నీవ 
నీవ సర్ింబుుఁ దలపోయ నీర్జాక్ష!  

8-388-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘనతన్ నీ మగపో ుఁడుముల్ పలుమఱుం గనాిర్ుఁ గనాిర్; మే్ 
నిను వినాిర్ము చూడమ్మనిుఁడునుమున్ నీయాుఁడుుఁజందంబు మో 
హనిివ ై ద్ెైతుాలుఁ గనుిుఁ బాిమి యమృతం బింద్ాిద్వ దే్వాళి కి 
చిేన నీ ర్ూపముుఁ జూపుమా; కుతుకముం జితతంబునం బుటెటడిన్.  

8-389-కంద పదాము 
మగవాుఁడ వ ై జగంబులుఁ 
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దగ ల్లుఁచి చికుకలను బెట ట  దంటకు నీకున్ 
మగువ తనంబున జగములుఁ 
దగులము బొ ంద్వంప న ంతదడవు ముకుంద్ా!  

8-390-వచనము 
అని పలుకుచుని శూలపాణిచే నప్ేక్ితుండెై విషుణ ండు భావ గంభీర్ంబగు నవుి 
నివిటిలి న వాిమద్ేవున కిటినియిె. 

8-391-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శ్రకీంఠా! నిను నీవ యిేమఱకు మీ చితతంబు ర్ంజించెదన్; 
నాకద్ేిషుల డాుఁగుర ంచుటకున ై నాుఁ డేను గ ైకొని కాం 
తాకార్ంబు జగద్విమోహ్నము నీక ై చూచెద్ేుఁ జూపె్దం; 
గ ైకో నర్ిము లండుి కాముకులు సంకలపపభిావంబులన్.  

8-392-వచనము 
అని పల్లకి కమలలోచనుం డంతర ితుండయిెా; అ యుామాసహితుండెైన 
భవుండు విషుణ ుఁ డెట  పోయిెనో యిెందుుఁ జొచెునో యని దశద్వశలం గలయ 
నవలోకించుచుండం దన పురోభాగంబున. 
8-52- జగనమోహిని కథ 

8-393-సీస పదాము 
ఒక యిెలద్యటుఁలోనొకవీథవ నొకనీడుఁ; 
 గుచకుంభముల మీుఁదుఁ కొంగుుఁ దలుఁగుఁ 
గబర కాబంధంబుుఁ గంప్రంప నుదుటిప్ెైుఁ; 
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 జికుర్జాలంబులు జికుకపడుఁగ 
ననుమానమ్మై మధా మలాి డుఁ జ కుకలుఁ; 
 గర్ణకుండల కాంతి గంతు ల్లడుఁగ 
నారోహ్భర్మున నడుగులుుఁ దడుఁబడ; 
 దృగీాప్రత  సంఘంబు ద్వశలుఁ గపప 

8-393.1-తటేగతీి 

వామకర్మున జాఱిన వలువుఁ బటిట 
కనక నూపుర్ యుగళ్ంబు గలినంగుఁ 
గంకణంబుల ఝణఝణతాకర్ మ్మసుఁగ 
బంతిచే నాడు పాియంపుటింతిుఁ గనియిె.  

8-394-వచనము 
కని మునుి మగువ మర్గ  సగమయిన మగవాుఁ డమెగువ వయో ర్ూప గుణ 
విలాసంబులు దనుి నూర ంపం గనుఱెపప వేయిక తపపక చూచి మ్మతతనయిన 
చితతంబున. 

8-395-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఈ కాంతాజనర్తి మ్మవిర ద్ొకో? యిా యాడుర్ూపంబు ము 
నేి కలపంబుల యందుుఁ గాన; మజుుఁ డమ యింతిన్ సృజింపంగుఁ ద్ా 
లేకుం టెలి నిజంబు; వలిభత నీ ల్మలావతిం జేర్ుఁగా 
నే కాంతుండుుఁ గలండొ? కీడీలకు నాకీ యింతి సరద్వధంచునే?  

8-396-వచనము 
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అని మఱియుం జ ఱకువిలుతుని మ్మఱవడిుఁ దర్ప్రన న ఱబిర్ుదు వ ఱంగుపడం 
ద్ెఱవ దుఱిమికొనిన తుఱుము బిగ ముడి వదల్ల కదల్ల భుజముల మ్మడల నొడల 
నదర  చెదర న కుర్ులు నొసల్ల మృగమద తిలకంపుటసలు మసల, విసవిస 
నగుమొగము మ్మఱుంగులు దశద్వశలం బసలు కొలుపుఁ, జిఱునగవు మ్మఱయ, 
నునుుఁ జ మటం దడంబడి పులకర్ములు గులకర్ములు గ్న, 
హ్ృదయానందకంద పదాము బగు కందుకంబు గరార్విందంబునం దమర ు, 
యకుకనం జేర ు, చెకుకన హ్తితంచి, చుబుకంబు మోప్ర, చూచుకంబులం 
గద్వయించి, నఖ్ంబుల మీట చు, మ్మలిమ్మలిన గ లాి డు కర్కమలంబులం గనక 
మణి వలయంబులు ఝణఝణ యనం గుచకలశంబు లగండొంటి నొర్య, 
న డముఁ గుడిం దడంబడుఁ గీమెన న గుర్ుఁ జిముెచు, న గుర్ుఁ జిమిె తనకుుఁద్ాన  
కొనిి చినిపనిిదంబులు చేసరకొని బడుగు నడుము బెడుఁకి వడవడ వడంక 
నఱితి సర్ులుుఁ గలయంబడుఁ ద్వర్ుగుచు, తిర్ుుఁగు న డుఁ బెనుఁకువలుగ్నుఁ జ వుల 
తొడవుల ర్ుచులు గటముల నటనములు సలుపుఁ బవిర  తిర గ  యొడియుచు, 
నొడిచి క లంకులన్ జడియుచు, జడిసర జడను పడక వలువ న లవు వదల్ల 
ద్వగంబడం, గటిసథలంబునుఁ గాంచీ కనకమణి కింకిణులు మొర్యుఁ 
జర్ణకటకముెలు గలుి గలుి మనం, గర్కంకణమణి గణములు మ్మఱయ 
మితితప్రపన మోహాతిరేకం బుప పంగ వ నుకొని యుఱుకి పట ట చుుఁ, బటిట  పుడమిం 
బడవ ైచి, పాట  వ ంటన మింటిక గసర గ ంటక కర్ంబునం గర్ంబు ద్వర్ంబయి 
పలుమఱు న గయ నడుచుచు, న గయు న డం ద్వగంబడు తఱిని నీలంపు 
మ్మఱుంగు నిగు్ సో గ పగ్ంబుల వలలువ ైచి రాుఁ ద్వగ చిన పగ ద్వ వ నుకొనంగ, 
విలోకన జాలంబులు నిగ డించుచు, మగ డించుచుుఁ గర్లాఘవంబున నొకటి, 
పద్వ, నూఱు, వేయి చేసర నేర్ుపలు వాటించుచు, నర్ుణ చర్ణకమల ర్ుచుల 
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నుదయ శిఖ్ర  శిఖ్ర్ తర్ణి కర్ణి చేయుచు, ముఖ్చంది చంద్వకిలుఁ 
జందమిండలంబులు గావించుచు, న డన డ నురోజ దుర్్ నిర్్త చేలాంచలంబు 
జకక నొతుత చుం, గపో లఫల కాలోల ఘర్ె జలబిందు బృందంబుల 
నఖ్ాంకుర్ంబుల నోసర ంచుచు, అర్ుణాధర్బింబఫల భాింత సమాగత 
రాజకీర్ంబులం జఞపుచు, ముఖ్సరోజ పర మళాసకత మతతమధుపంబుల 
నివార ంచుచు, మందగమనాభాాస కుతూహ్లాయతత  మరాళ్ యుగెంబులకుం 
దలంగుచు, విలాస వీక్షణా నంద్వత మయూర్ మిథునంబులకు న డగలుగుచుుఁ, 
బొ దఱిండి యిాఱములకుం బో క మలంగుచు, కర్కిసలయాసాిద కాముక 
కలకంఠ దంపతులకు దూర్మగుచు, ద్ీుఁగ యుయిెాలల నూగుుఁచు, మాధవీ 
మండపంబు ల కుకచుుఁ, గుసుమరేణు పటలంబుల గుబబళ్ళు పాికుచు 
మకర్ందసాంద బిందుబృందంబు నుతతర ంచుచుుఁ, గృతక శ్ ైలం బుల 
నారోహించుచుుఁ, బలివ ప్ీఠంబులం బథవశమీంబు పుచుుచు, 
లతాసౌధభాగంబులుఁ బొ డచూపుచు, నునిత కేతకీ సత ంభంబుల నొర్గుచుుఁ, 
బుషపదళ్ఖ్చిత వాతాయనంబులం ద్ొంగ చూచుచుుఁ, గమలకాండపాల్లకల 
నాలంబించుచుుఁ, జంపక గేహ్ళీ మధాంబుల నిలువంబడుచుుఁ, గదళికాపత ి
కవాటంబుల నుద్ాా టించుచుుఁ, బరాగ నిర ెత సాలభంజికా నివహ్ంబుల 
నాదర ంచుచు, మణికుటిటమంబుల ముర యుచుుఁ, జందికాంత వేద్వకల 
నొలయుచు, ర్తిపంజర్ శ్ార కానివహ్ంబులకుం జదువులు చెపుపచుుఁ, గోర న 
కియీంజూచుచు చూచిన కిీయ మ్మచుుచు, మ్మచిున కిీయ వ ఱుఁగుపడుచు, 
వ ఱుఁగుపడిన కియీ మఱచుచు, మఱవక యిేకాంతం బగు నవినాంతం బున 
ననంత విభమింబుల జగనోెహినియిెై విహ్ర ంచుచు నుని సమయంబున. 

8-397-ఆటవ లద్వ 
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వాలుుఁగంటి వాుఁడి వాలార్ుుఁజూపుల 
శూల్ల ధైె్ర్ామ్మలిుఁ గోలుపోయి 
తఱల్ల యెిఱుకలేక మఱచె గుణంబుల 
నాల్ల మఱచె నిజగణాల్ల మఱచె.  

8-398-వచనము 
అపుపడు 

8-399-ఆటవ లద్వ 
ఎగుర్వ ైచి పటట న డలేమి చే దప్రప 
వాిలు బంతి గ్నుఁగ వచుున డను 
బడతి వలువ వీడి పడియిె మార్ుతహ్తిుఁ 
జందధిర్ుని మనము సంచల్లంప.  

8-400-మతేతభ వికీీడతిము 
ర్ుచిరాపాంగ ని వసత రబంధనపర్న్ రోమాంచ విభాిజితం 
గుచభారానమితం గర్దియపుటీ గూఢమకృతాంగ ం జల 
తకచ బంధం గని మనెథాతుర్త నాకంప్రంచి శంభుండు ల 
జా చల్లంపం దనకాంత చూడుఁ గద్వసెం జంద్ాిసా కేలామిెకిన్.  

8-401-ఆటవ లద్వ 
పదము చేర్వచుు ఫాలక్షుుఁ బొ డగని 
చీర్ వీడిపడిన సరగు్ తోడ 
మగువ నగుచుుఁ దర్ుల మాట న డాుఁగ ను 
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వేలుపఱేుఁడు నబల వ ంటుఁ బడియిె.  

8-402-మతేతభ వికీీడతిము 
పబిలోదాతకర ణిం గరీందుిుఁడు ర్మింపన్ వచుు ల్మలన్ శివుం 
డబలా పో కుము పో కుమీ యనుచు డాయం బాఱి క ంగేలుఁ ద 
తకబరీ బంధము పటిట  సంభిమముతోుఁ గ్గ ళ్ు నోలార ు నం 
త బహిః పకిియీ న టటకేనిుఁ గద్వయం దద్ాబహ్ునిర్ుెకత యిెై.  

8-403-సీస పదాము 
వీడి వ నుిన నాడు వేణీభర్ంబుతో; 
 జఘన భారాగత శ్ాీంతితోడ 
మాయావధూటి యిెై మర్ల్లచుచుచుుఁ బాఱు; 
 విషుణ  నదుాతకర్ుె వ ంటుఁదగ ల్ల 
యిాశ్ాను మర్ల జయించె మర్ుం డనుఁ; 
 గర ణి వ నకను కర  కర్ణిుఁ ద్ాల్లు 
కొండలు నేఱులుుఁ గ్లుఁకులు వనములు; 
 ద్ాుఁటి శంభుుఁడు చనం దనెహాతుె 

8-403.1-తటేగతీి 

నిర్ెలామోఘ వీర్ాంబు నేలమీుఁదుఁ 
బడిన చోటెలి వ ండియుుఁ బెైడి యయిెా 
ధర్ణి వీర్ాంబు పడుఁ దనుిుఁద్ా న ఱింగ  
ద్ేవ మాయా జడతింబు ద్ెల్లసె హ్ర్ుుఁడు.  
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8-404-కంద పదాము 
జగద్ాతెకుుఁడగు శంభుుఁడు 
మగ డెను హ్ర  న ఱిుఁగ  తనదు మాహాతెయమునన్ 
విగతతపిుుఁడెై నిల్లచెను 
మగువతనం బుడిగ  హ్ర యు మగవాుఁ డయిెాన్.  

8-405-ఆటవ లద్వ 
కాము గ లువవచుుుఁ గాలార  గావచుు 
మృతుాజయముుఁ గల్లగ  మ్మఱయవచుు 
నాుఁడువార  చూపుటంపఱ గ లువంగ 
వశము గాదు తిిపుర్వ ైర  క ైన.  

8-406-వచనము 
ఇట ి  పుర్ుష్ాకార్ంబు వహించిన హ్ర  హ్ర్ున కిటినియిె. 

8-407-సీస పదాము 
నిఖిలద్ేవోతతమ! నీ వొకకర్ుుఁడు దకక; 
 న విుఁడు నా మాయ న ఱుుఁగ నేర్ుు? 
మానిని యైెిన నా మాయచే మునుుఁగక; 
 ధృతి మోహితుండవ ై తెల్లసర తీవు 
కాలర్ూపంబునుఁ గాలంబుతోడ నా; 
 యందును నీ మాయ యధ్వవసరంచు 
నీ మాయ ననుి జయింప నేర్దు నిజ; 
 మకృతాతుెలకు న లి ననుపలభా 



1672 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

8-407.1-తటేగతీి 

మిపుడు నీ నిషఠ  పె్ంపున న ఱిుఁగ  తనుచు 
సతకర ంచిన సఖ్ాంబు చాల న ఱిప్ర 
దక్షతనయ గణంబులుుఁ దనుిుఁ గ్లువ 
భవుుఁడు విచేుసెుఁదగ నిజ భవనమునకు.  

8-408-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పారావార్ము దచిుుచ  ోగ ర  సముదాద్ాార్మ్మై కచే పా 
కార్ుండెైన ర్మే్శువర్తనము నాకర ణంపుఁ గీర తంప సం 
సారాంభోనిధ్వలో మునుంగు కుజనుల్ సంశ్ేయీముం బొ ంద్వ వి 
సాత రోద్ార్ సుఖ్ంబుుఁ జ ందుదుర్ు తథాం బెంతయున్ భూవరా!  

8-409-మతేతభ వికీీడతిము 
ఎలమిన్ ద్ెైతుాల నాుఁడుర్ూపమున మోహింప్రంచి పీ్యూషముం 
జల్లతాపనుిలకున్ సురోతతములకుం జకకన్ విభాగ ంచి ని 
ర్ెల రేఖ్న్ విలసరలుి  శ్రవీిభునిుఁ దనాెయావధూర్ూపముం 
దలుఁతున్ మొొకుకదు నాతెలోన దుర తధ్ాింతార్క ర్ూపంబుగన్.  

8-410-వచనము 
అని చెప్రప శుకుం డిటినియిె. 
8-53- 7వ వైశితమనువు చర తి 

8-411-తేటగతీి 

నర్వరాధ్ీశ! యిపుపడు నడచుచుని 
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వాుఁడు సపతమ మనువు వ ైవసితుండు; 
శ్ాీదధద్ేవుం డనందగు జనవరేణా! 
పదుర్ు నందను లతనికిుఁ బికట బలులు.  

8-412-వచనము 
వార్ల్లక్ాికుండును, నభంగుండును, ధృషుట ండును, శరాాతియు, 
నర షాంతుండును, నాభాగుండును, ద్వషుట ండును, గర్ూశకుండును, బృషదుధ ర ం 
డును, వసుమంతుండును ననువార్ు పదుగుర్ు రాజులు; పుర్ందర్ుండను వా 
డిందుిం; డాద్వతా మర్ుదశిి వసు ర్ుద ిసంజఞలుుఁ గలవార్ు దే్వతలు; గ్తమ 
కశా పాతిి విశ్ాిమితి జమదగ ి భర్ద్ాిజ వసరషుఠ  లనువార్ు సపతర్ుి లయి 
యునివార్ు; అందుుఁ గశాపున కద్వతి గర్ాంబున విషుణ ండు వామనర్ూపుండెై 
జనియించి యింద్ాివర్జుం డయిెా; ఇపుప డేడు మనింతర్ంబులు 
చెపపంబడియిె; రాుఁగల మనింతర్ంబులును శ్రహీ్ర  పరాకమీంబునుం జ ప్ెపద 
దతాత వధ్ానుండవ ై విను" మని శుకుం డిటినియిె. 
8-54- 8సూర్ాసావర ణమనువుచర తి 

8-413-సీస పదాము 
జననాథ సంజఞయు ఛాయయు ననువార్ు; 
 గల ర్ర్ుకనకు విశికర్ెతనయ 
ల్లర్ువుర్ు వలిభ ల్లటముని చెప్రపతిుఁ; 
 బర్ుఁగు దృతీయము బడబ యనుఁగ 
సంజఞకు యముుఁడును శ్ాీదధద్ేవుండును; 
 యమునయుుఁ బుటిటర  హ్రి్ మ్మసుఁగ; 
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ఛాయకుుఁ దపతియు సావర ణయును శనీ; 
 శిర్ుుఁడునుుఁ గల్లగ ర ; సంవర్ణుుఁడు 

8-413.1-తటేగతీి 

దపతి నాల్లుఁగుఁ గ ైకొన ుఁ ద్ా వర ంచ;ె 
యశిి యుగళ్ంబు బడబకు నవతర ంచె; 
వచుు నషటమ వసువు సావర ణ వాుఁడు 
తపము చేయుచునునాిుఁడు ధర్ణినాథ!  

8-414-కంద పదాము 
ఒకపర  చూచిన వ ండియు 
నొకపర  చూడంగ లేకయుండు సరర్ులక ై 
యొక నొకని చేట  వేళ్కు 
నొకుఁ డొకకుఁడు మనువుుఁ గాచి యుండు నరేంద్ాి!  

8-415-వచనము 
సూర్ాసావర ణ మనింతర్ంబున నతని తనయులు నిరోెహ్ విర్జసాకదుాలు 
రాజులును; సుతపో విర్జఞమృత పభిు లనువార్ు దే్వతలును గాుఁగలర్ు; 
గాలవుండును, ద్ీప్రతమంతుండును, బర్శురాముండును, ద్యిణపుతుిుఁడగు 
నశితాథ మయుుఁ, గృపుండును, మజానకుం డగు బాదరాయణుండును, 
ఋషాశృంగుండును సపతర్ుి  లయిెాదర్ు; వార్ ల్లపుపడుుఁ దమతమ 
యోగబలంబుల నిజాశమీ మండలంబులుఁ జర యించుచునివార్ు; విరోచన 
నందనుం డగు బల్ల యిందుిం డయిెాడు" నని చెప్రప శుకుం డిటినియిె. 
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8-416-సీస పదాము 
బల్లమునుి నాకంబు బల్లమిమ్మైుఁ జేకొని; 
 వామనుండెై హ్ర  వచిు వేుఁడుఁ 
బాదతయిం బిచిు భగవనిిబదుధ ుఁడెై; 
 సుర్మంద్వర్ము కంటె సుభగమ్మైన 
సుతల లోకంబున సుసరథతి నునాిుఁడు; 
 వ తలేక యట మీుఁద వేదగుహికి 
నా సర్సితికిుఁ ద్ా నట సార్ిభరముండు; 
 నాుఁ బభిువయి హ్ర  నాకవిభునిుఁ 

8-416.1-ఆటవ లద్వ 
బదవిహమనుుఁ జేసర బల్లుఁద్ెచిు నిలుపును; 
బల్లయు నిరా్రేందుి పదము నొందు; 
నిందపిదము హ్ర్కి నిచిున కతమున 
ద్ానఫలము చెడదు ధర్ణినాథ!  
8-55- 9దక్షసావర ణమనువుచర తి 

8-417-వచనము 
అట మీుఁదటి కాలంబున వర్ుణ నందనుండగు దక్షసావర ణ తొమిెదవ మను 
వయిెాడు; నతని కొడుకులు ధృతకేతు, ద్ీపతకేతు, పమిుఖ్ులు రాజులును; 
బర్మరీచి గరా్ దులు నిరా్ర్ులును; నదుాతుం డను వాుఁడిందుిండును; 
దుాతిమత్రభృతులగు వార్లు ఋషులును నయిెాదర్ు; అందు. 

8-418-ఆటవ లద్వ 
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దనుజహ్ర్ణుుఁ డంబుధ్ార్ కాయుషెంతు 
నకు జనించి ర్క్షణంబు చేయ 
మూుఁడు లోకములను మోదంబుతో నేలు 
నదుాతాఖ్ా నొపుప నమర్ విభుుఁడు.  
8-56- 1బిహ్ెసావర ణమనువుచర తి 

8-419-వచనము 
మఱియు నుపశ్లి క సుతుం డగు బహి్ెసావర ణ దశమ మనువయిెాడి; 
తతుపతుిలు భూర షేణాదులు భూపతులును; హ్విషెత్రముఖ్ులు 
మునులును; శంభుం డను వాుఁ డిందుిండును; విబుద్ాధ దుాలు నిరా్ర్ులును 
నయిెాదర్ు; అందు. 

8-420-ఆటవ లద్వ 
విశిసృజుని యింట విభుుఁడు విషూచికి 
సంభవించు నంశ సహితుుఁ డగుచుుఁ 
జ ల్లమి శంభుతోడుఁ జేయు విషికేసనుుఁ 
డనుఁగ జగముుఁ గాచు నవనినాథ!  
8-57- 11ధర్ెసావర ణమనువుచర తి 

8-421-వచనము 
మఱియుం దద్ాగమిాషాతాకలంబున ధర్ెసావర ణ పదునొకండవ మనువయిెాడి; 
మనుతనూజులు సతాధరాెదులు పదుండుి; ధర్ణీపతులును; విహ్ంగమ 
కామగమన నిరాిణర్ుచు లనువార్ు సుర్ులును; వ ైధృతుుఁడను వాుఁ 
డిందుిండును; నర్ుణాదులు ఋషులును నయిెాదర్ు; అందు. 
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8-422-ఆటవ లద్వ 
అంబుజాత నేతుిుఁడా సూర్ా సూనుుఁడె ై
ధర్ెసేతు వనుఁగుఁ దగ జనించి 
వ ైభవాఢుాుఁ డగుచు వ ైధృతుుఁ డలర్ంగుఁ 
గర్ుణుఁ ద్వజిగములనుుఁ గావుఁ గలుఁడు.  
8-58- 12భదిసావర ణమనువుచర తి 

8-423-వచనము 
మఱియుుఁ దదావిషాతసమయంబున భదసిావర ణ పండెంిడవ మను వయిెాడి; 
నతని నందనులు దే్వవ దుపద్ేవ ద్ేవజేాష్ాఠ దులు వసుధ్ాధ్వపతులును; 
ఋతుధ్ాముం డను వాుఁ డిందుిండును హ్ర తాదులు వేలుపలునుుఁ; దపో మూర త 
తపాగీిధ ికాదులు ఋషులును నయిెాదర్ు; అందు. 

8-424-ఆటవ లద్వ 
జలజలోచనుండు సతాతపసూసనృ 
తలకు సంభవించుుఁ దనయుుఁ డగుచు 
ధర్ణిుఁ గాచు నంచితసిధ్ామాఖ్ుాుఁడెై 
మనువు సంతసరంప మానవేంద!ి  
8-59- 13ద్వేసావర ణమనువుచర తి 

8-425-వచనము 
మఱియుం దద్ేషాతాకలంబున నాతెవంతుండగు ద్ేవసావర ణ పదుమూుఁడవ 
మనువయిెాడి; మనుకుమార్ులు చితసిేన విచితాిదులు జగతీనాయకులును; 
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సుకర్ె సుతాిమ సంజఞలు గలవార్ు బృంద్ార్కులును; ద్వవసపతి యను వా 
డిందుిండును; నిరోెహ్ తతతవదరాశ దుాలు ఋషులును నయిెాదర్ు; అందు. 

8-426-ఆటవ లద్వ 
ధర్ణి ద్ేవహ్ో త ిదయితకు బృహ్తికి 
యోగవిభుుఁడు నాుఁగ నుదావించి 
వనజనేతుిుఁ డా ద్వవసపతి క ంతయు 
సౌఖ్ా మాచర ంచు జగతినాథ!  
8-60- 14ఇందిసావర ణమనువుచర తి 

8-427-వచనము 
మఱియు నట వచుు కాలంబున నిందసిావర ణ పదునాలవ మను వయిెాడి; మను 
నందనులు గభీర్వసాిదులు రాజులును; బవిత ిచాక్షుషు లనువార్ు 
ద్ేవగణంబులును; శుచి యనువాుఁ డిందుిండును; నగ ి బాహ్ు శుచి శుకీ 
మాగధ్ాదులు ఋషులును నయిెాదర్ు; అందు. 

8-428-తేటగతీి 

తనర్ సతాియణునకు వితాన యందు 
భవము నొంద్ెడి హ్ర  బృహ్ద్ాానుుఁ డనుఁగ 
విసతర ంచుం గ యీాతంతు విసర్ములను 
నాకవాసులు ముదమంద నర్వరేణా!  

8-429-కంద పదాము 
జగతీశ! తిికాలములనుుఁ 
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బొ గడొందు మనుపకిార్ములు చెపపుఁబడెం; 
దగుఁ బదునలువుర్ు మనువులుుఁ 
ద్ెగ యుగములు వేయు నడవ ద్వవ మజున కగున్.  

8-430-వచనము 
అనినుఁ బరీక్ినిరేందుిండు శుకయోగీందుిన కిటినియిె. 

8-431-ఆటవ లద్వ 
ఈ పదంబులందు నీ మను పమిుఖ్ుల 
న విుఁ డునుచు? వార్ లేమి కతన 
నధ్వక విభవుల ైర ? హ్ర  యిేల జనియించె? 
న ఱుుఁగుఁ బలుకు నాకు నిదధచర త!  

8-432-వచనము 
అనినం బారాశర్ా కుమార్ుం డిటినియిె. 

8-433-సీస పదాము 
మనువులు మునులును మనుసుతు ల్లందుిలు; 
 నమర్ులు హ్ర  యాజఞ నడుఁగువార్ు 
యాజాఞ దు లందఱు హ్ర పౌర్ుష్ాకృతు; 
 లా మనువులు దతసహాయశకిత 
జగముల నడుపుదు ర్గ  నాలు్ యుగముల; 
 కడపటుఁ గాల సంగసీతమ్మైన 
నిగమచయంబును నిజతపో బలముల; 
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 మర్లుఁ గాంతుర్ు ఋషరవర్ులు; ద్ొంటి 

8-433.1-తటేగతీి 

పగ ద్వ ధర్ెంబు నాలుగు పాదములను 
గల్లగ  వర తలుి ; మనువులు గమల నేతుి 
నాజఞుఁ ద్వర్ుగుదు; రేలుదు ర్వని పతులు 
జగతి భాగ ంచి తమతమ సమయములను.  

8-434-వచనము 
మఱియుం బాిపుత లయిన వార్ల నిందపిదంబులను, బహ్ుపకిార్ంబుల 
ద్ేవపదంబులను, హ్ర  పతిిషరఠ ంచుచుండు; వార్లు విహిత కర్ెంబుల 
జగతత రయంబునుం బర పాల్లంతుర్ు; లోకంబులు సువృషుట ల ై యుండు. 

8-435-సీస పదాము 
యోగీశర్ూపుుఁడెై యోగంబుుఁ జూపుచు; 
 మౌని ర్ూపమునుఁ గర్ెంబుుఁ ద్ాలుు 
సర్్ంబు చేయుుఁ బజిాపతి ర్ూపుుఁడెై; 
 యిందుిుఁడెై ద్ెైతుాల నేపడంచు 
జాఞ నంబు న ఱిుఁగ ంచుుఁ జతుర్ సరద్ాధ కృతిుఁ; 
 గాలర్ూపమునుఁ బాకంబు చేయు 
నానావిధముల ైన నామర్ూపంబులుఁ; 
 గర్ెలోచనులకుుఁ గానుఁబడుఁడు 

8-435.1-ఆటవ లద్వ 
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చనిన ర్ూపములనుుఁ జనుర్ూపముల నింక 
జనుఁగనుని ర్ూపచయము నతుఁడు 
వివిధుుఁడెై యనేక వృతుత ల వ ల్లుఁగ ంచు 
విషుణ ుఁ డవాయుండు విమలచర త!  

8-436-వచనము 
అనిన భూవర్ుం డిటినియిె. 

8-437-మతేతభ వికీీడతిము 
బల్ల నంభోర్ుహ్ నేతుిుఁ డేమిటికిన ై పాదతయిిన్ వేుఁడె? ని 
శులుుఁడున్ బూర్ుణ ుఁడు లబాకాముుఁడు ర్మా సంపనుిుఁడెై తాుఁ బర్ 
సథల్లకిన్ ద్ీనునిమాడిక నేల చనియిెం? దప్ేపమియున్ లేక ని 
షకలుషున్ బంధన మే్ల చేసెను? వినం గ్తూహ్లం బయిెాడిన్.  
8-61- బల్లయుదధయాత ి

8-438-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

8-439-సీస పదాము 
పుర్ుహ్ూతుచే నొచిు పో యి భార్్వులచే; 
 బల్ల యెిటటకేలకు బతిికి వార  
చితతంబురాుఁ గ్ల్లు శిషుాుఁడెై వర తంప; 
 వార్ు నాతని భకిత వలన మ్మచిు 
విశిజిద్ాాగంబు విధ్వతోడుఁ జేయింప; 
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 భవాకాంచనపటట బదధ ర్థము 
నర్ుకవాజులుఁ బో లు హ్ర్ులుుఁ గంఠీర్వ; 
 ధిజము మహాద్వవాధనువుుఁ బూర్ణ 

8-439.1-తటేగతీి 

తూణయుగళ్ంబుుఁ గవచంబుుఁ ద్ొలుత హ్ోమ 
పావకుం డిచెు; నమాి న పదెమాలుఁ 
గలుష హ్ర్ుుఁడగు తన తాత కర్ుణ నొసుఁగ ; 
సో మ సంకాశ శంఖ్ంబు శుకుీుఁ డిచెు.  

8-440-వచనము 
ఇవిిధంబున 

8-441-కంద పదాము 
పాణియు, ర్థవయుుఁ, గృపాణియుుఁ, 
దూణియు, ధనిియును, సగి ి తుర్గ యు, ద్ేహ్ 
తాిణయిు, ధ్వకకృత విమత 
పాిణియు, మణి కనక వలయ పాణియు నగుచున్.  

8-442-మతేతభ వికీీడతిము 
పలుద్ానంబుల విపుు లం దనిప్ర తదాద్యికుత లం బొ ంద్వ ప్ె 
దాలకున్ మొొకిక విశిషటద్ేవతల నంతర్ాకితుఁ బూజించి ని 
ర్ెలుుఁ బహిిాదునిుఁ జీర  నమశొిర్ుుఁడెై రాజదథిార్ూఢుుఁడెై 
వ ల్లుఁగ న్ ద్ానవ భర్త శ్ ైల శిఖ్రోద్ేిలిదావాగ ిపభిన్.  
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8-443-కంద పదాము 
దండిత మృతుా కృతాంతులు 
ఖ్ండిత సుర్ సరదధ  సాధా గంధరాిదుల్ 
ప్రండిత ద్వశు లమరాహిత 
దండాధ్ీశిర్ులు సములు దనుిం గ్లువన్.  

8-444-కంద పదాము 
చూపుల గగనము మింొగుచు 
నేపున ద్వవి భువియు నాత ల్మతల చేయన్ 
ర్ూప్రంచుచు దనుజేందుిుఁడు 
పాిప్రంచెను ద్వవిజనగర్ పథము నరేంద్ాి!  
8-62- సిర్్వర్ణనము 

8-445-వచనము 
ఇట ి  బలవంతుుఁడగు బల్ల సురేందుిని సాధ్వంప సమకటిట  దండ గమనంబులు 
జేసర, నిడుద పయనంబులం జనిచని. 

8-446-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెం బుణాజనౌకమున్ విగతరోగసిపి ప్ీడాని ఖ్ా 
దన సంశ్లకముుఁ బుషప పలివ ఫలోద్ాా మదుిమానీకమున్ 
సినితోదూధ త పతాకముం బివిచర్ద్ెైిమానికానీకమున్ 
ఘన గంగాసల్ల ల ైకమున్ మఘవయుకతశ్రకీమున్ నాకమున్.  

8-447-వచనము 
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కని ర్కకసులఱేుఁడు వ కకసంబెై చాలుపగల వేలుపల న లవు దఱియం జొచిు, 
చెచెుర్ ముందటికిం జనిచని, ముందట న డపడక మొన మోప్ర, యిగుర్ుచు 
చిగుర్ు తల్లరాకు జొంపంబు ననమొగుడు మొగ్ యర్విర  న ఱవిర  గుతిత  ప్రంద్ె 
పూుఁప ద్యర్కాయ పండు గ లలతండంబుల వేగిు లాుఁగలేక మూుఁగ  వీుఁగ  వేుిఁకలగు 
మాొకుల పో ి క లకుుఁ బేుఁట లగు ప్ెంద్య ుఁటలును; ద్య ుఁటల గాటంబుల ై నివిటిలుి  
మవింపుుఁ గ్ీవిిర్ులకుుఁ గవలువివిక కసరమసలు కల్లగ  ముసరర  కొసర  
పూనిపో ని తేనియ లాని విసర్ు గల్లగ  మసర్ు కవిసర కొీవిి ర మె గ్ని జుముె 
జుమెనుచు జంజాటించు తేుఁటి ద్ాట లును; ద్ాుఁట  పడక నాుఁట కొని 
పూవిడుచు కూడి జఞడువీడక కోీమాెవుల కమెని కొమెల నిముెల ముసర  
పసరమి గల కిసలయముెలు ప సగంగ మ్మసంగ  కిసర్ుపడక కసర్ుచెడి బిట ట  
ర్టటడితనంబు లలమి మించి కరాళించు కోయిలల మొతతంబులును; 
మొతతంబులయి చితతంబుల మతతంబులుగుఁ దతతఱంబున ద్వయాని పండికుుఁ 
గయాంబులు చేసర చయాన నేసరేుఁగ  బేసంబులు గాసంబులుగ్ని వాసరక కిక 
పలుబాస లాడుచు బహ్ుపికార్ంబులగు కీర్ంబులునుుఁ; గీర్ంబులకు సర ుఁగడచి 
మింటనంట న గసర పె్టటలం బటిట  చీర  యిటటట ట  చనక న ట ట కొని న లవుల వాిలుచు 
నింపుగల ర్వముెలుుఁ గలుుఁగు కలర్వముెలును గలర్వముె లలర్ం 
ద్ొలంకుల కొలంకుల క లంకులుఁ గడంకల బిియల నిడుకొని కమీిెద్ొమిెచేసర 
యిెలదమిె తూుఁడులవాుఁడు లగు చంచువులం జించి మ్మకిక చ్కిక మికకల్ల 
కలుఁకలం బడుచు నలబలంబులు చేయు కలహ్ంసంబులును; హ్ంసర్ుచి జనిత 
వికసనముల వికవిక నగుచుం బసుఁగల్లగ  మిసమిస మ్మఱచు పసరుఁడి క ందముె 
ల్లంద్వరా మంద్వర్ముెల చందముెలుగ నందముెలగు కొలంకులును; కొలంకుల 
కర్ళ్ుుఁ దడిసర వడవడ వడంకుచు నలి్లబిలుి లుగ్ని సాుఁగ న తీగ యిండి గండి 
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యిాఱములం ద్యర్ములుచెడి పలువిర్ుల కమె వలపుల వేుిఁగునం దూఱలేక 
యిాడిగలంబడు గాడుపలును, గాడుపల వలన న గసర గగనమున విర సర 
పలువన ిలం జ నగు మే్లుకట ట ుఁ బుటటంబుల తెఱంగున దటటంబులయిన 
కుసుమ పరాగంబులును; బరాగంబుల సరాంగంబులగు వాుఁగు వంితల చెంతల 
గుంపులుగ్ని గఱికి జొంపంబుల లంపులు ద్వని మంపులుగ్ని పె్లుి  
న మర్ుి ప్ెట ట చు నొదుుఁగుల ప దుగులు గదల వాడల వాడల జాడలం బర్ుగుల్లడు 
దూడల కీడీల వేడుకలం గూడుకొని యిండి వాకిండికుం జేర  పౌర్ుల కోర కల 
కనుసార కలగుచు నమృతం బుుఁగుర యు కామధ్ేనువులునుుఁ; గామధ్ేనువులకు 
నిలువ నీడ లగుచు నడిగ న జనముెలకు ధనముెలు ఘనముెగుఁ బుడుకు 
కలపతర్ువులును; కలపతర్ువుల పలివ మంజర్ులుఁ గుంజర్ులకు విఱిచి 
యిచుుచు మచిుకల కల్లమి నిచేమ్మచుుచు గృతక గ ర్ుల చఱుల సరర్ుల 
నడర్ు పడుఁతుల నడకలకు గుర్ువులగుచు మ్మఱయు ముర్ువుల నొతతర ంచు 
మతేతభంబులును, నిభంబుల సర్స నొర్సరకొని వర్ుసుఁ బర్ుసుఁదనముల డల్ల 
సుకర్ములగు మకర్తోర్ణ సతంభంబులును; తోర్ణసతంభంబుల చేర్ువ నిల్లచి 
చెఱకువిలుతుం డొఱప్ెఱికిన బెడిదము లగు నవకంపు మ్మఱుుఁగుం జిగుర్ు టడి 
దముల తెఱంగున నిలుకడ సంపదలు గలుగు శంపల స ంపునం గర్చర్ణాద్వ 
శ్ాఖ్లుగల చందరిేఖ్ల పో ుఁడిమిని వాహిని గల మోహినీ విదాల గదాీనుఁ 
జూపులకుం ద్ీపు లగదవించుచు మర్ెకర్ెంబు వశంబు లర్యు యశంబులు 
గల్లగ  యనూనంబులగు విమానంబు ల కిక చచిువచిున సచుర తుిలకుం జ చెుర్ 
న దుర్ు చని తూకొని తోడొకని పో వు ర్ంభాద్వ కుంభికుంభకుచల 
కలకలంబులును; గల హ్ంస కార్ండవ కోక సార్సబృంద సుందర్ సుందర యు; 
నింద్ీవరార్ విందనందద్వంద్వంద్వర్యు; నభంగయు సభంగయునగు గంగ నింగ  
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కిం బొ ంగ నో యని మిగుల ద్వగులుపడుఁ బొ గడతల క కికన యగడతలును నగడతల 
మినేిటి తేటనీట నీట ల్మను పాటి సూటిచలుి లాటల మే్టి కూట వలు గ్నుచు 
నేచిన ఖ్ేచర్ కనాకావార్ంబులును; వార్వనితా సుపూజిత విరాజిత ద్ేహ్ళీ 
పాటవంబు లగు గోపుర్ కనక కవాటంబులును; గవాట వేద్వకాఘటిత మణిగణ 
కిర్ణోద్ార్ంబులగు నిందనిీల సతంభ గంభీర్తలును; గంభీర్ విమల కమలరాగ 
పాల్లకా వార్ంబులగు చతురాా వర్ంబులును; ద్ాిర్ద్ేశంబుల చావిళ్ుం గావళ్ళుండి 
ప ి దుా  పో క ప్ెదా ర్కకసుల వేలుపల కయాంబులు న యాంబులం జ ప్రపకొనుచుని 
యసత ర శసత ర ధ్ార్ులు శూర్ులు నయిన మహాద్ాిర్ పాలక వీర్ులును; వీర్ ర్స 
జలధ్వ వేలోద్ార్ంబులయి శుదధసుటిక బదధ మహ్ో తాత నంబులగు సో పాన 
సుభగాకార్ంబులును; సుభగాకార్ పది్ీపంబు లగు వజ ిమహార్జిత 
వపంిబులును; వ పోి పర  వజ ికుడా శిరోభాగ చందకిాంత తర్ుణ హిమకర్కిర్ణ 
ముఖ్ర్ంబులగు సాలశిఖ్ర్ంబులును, శిఖ్ర్ సోత మధ్ామ నికృతత  తార్కంబులును, 
ద్ార్ తార్ మణి శిలా కఠోర్ంబులగుచు మిగుల గర త యగు నగర సరర  మీఱ 
నమర్ు మొగులు ప డగని నిలుకడలకు నలువ నడిగ కొని పడసరన పసరుఁడి తెర్ల 
వలువల బెడంగునం ద్యర్ంబులగు పాికార్ం బులునుుఁ; బాికార్ కాంచనాంచిత 
యుదధసనిదధ మహాఖ్ర్ి గంధర్ి వాహినీ పాలకంబులగు మర్క 
తాటాట లకంబులును; నటాట లకోతుత ంగ వజమియ సతంభోదంచనంబులునుుఁ; బర్భట 
పాిణ వంచనంబులు సముదంచనంబులు నగు దంచనంబులును; దంచనంబుల 
తుదలు ర్థంబుల యిర్ుసులు నొర్సరకొనం, గోట యిావల్ల యావల్ల తివియని 
ద్వవియల కర్ణి ర్ుచిర్ము లగుచుుఁ బచర ంచు నహిమకర్ హిమ కర్ 
మండలంబులును; హిమకర్ మండలంబు నిదాంపు టదాంబని మూుఁగ  తొంగ  
చూచుచు నల్లక ఫలకంబులుఁ గులకములుుఁగ్ను నలకములం దర్ప్ర 
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తిలకములం ద్ెఱంగు పఱచుకొను సమయ ముల వ నుక నొద్వుఁగ  కద్వసర 
ముకుర్ంబులం బతిిఫల్లతుల ైన పతు ల్లతర్ సతుల ర్తుల కనుమతులని 
కనుకనిన్ మర్ల్ల నీడ తలం గ నుఁ గలంగ  చని కాంతులు ప లయ నలయు 
ముగుదలకు నేకాం తంబుల ై గగన సముతేసధంబు ల ైన రాజ సౌధంబులును; 
సౌధం బుల సీమల ముతితయంపు సర్ుల తోడి నిబబర్పు గుబబచనుిలకు 
చెనుిలం బకికలం జుకకలపదవులుండ మండిత సౌధశిఖ్ర్ంబుల 
శృంగార్ంబులయిన భృంగార్ంబులును; భృంగార్శయన జాలక డయల్లకా నిశ్ేణీికాద్వ 
విశ్ేష ర్మాంబులయిన హ్ర్ెయంబులును; హ్ర్ెయ కనక గవాక్షర్ంధ ినిర్్త 
కర్ూపర్ కుంకుమాగర్ు ధూపధూమంబు లును; ధూమంబులు జీమూత 
సోత మంబులని పిే్మంబు లుబబ గ్బుబనం డబాబట  పబబంబు లబెబ నని 
మర్ులుుఁగ్ని పుర్ుల వనిి యల సరర్ులు సర్ులు గ్నం గుట విటపములుఁ 
దటప్ెట నటించుచుుఁ బలుకులు విర సర కికుర్ుప డుచు వలఱేని మఱుపుుఁ 
జదువుల టీక లనం గేక ల్లడు న మిళ్ళును; న మిళ్ు పుర్ుల నార్లు నార్ులగు 
ర్తనంపు విండి నినదములను తలంపులం ద్య ుఁకలు జడిసర వీుఁకలు మ్మఱసర 
మూుఁకలుుఁగ్ని ద్వవిక గ ర  ర్వికిం గవిసరన రాహ్ువు కియీం ద్వవిుఁ దడంబడు 
పడగలును; బడగలును గ్డుగులును దమకునాలం బులకు 
నడియాలంబులుగుఁ ద్యర్ంబుల ైన సార్ంబుల బీర్ంబులు మ్మఱసర బెబుబలుల 
గబుబనం గర్ుల సరర్ుల సరంగంబుల భంగుల శర్భంబుల ర్భసంబుల ధూమ 
కేతువుల రీతుల వ ైర ం జీర కిం గ్నక శంకలుడిగ  ఱంక  ల్లడుచు లంక ల ై ల కకకు 
మికకల్ల యగుచు ర్కకసుల చకకటి యిెకకటి కయాముల డయాము ల ఱుంగం 
ద్వర్ుగు వీర్భటకదంబులును; గదంబ కర్వాల శూలాదుల మ్మఱుం గులు 
మ్మఱపుల తెఱంగులం ద్వశల చెఱంగులం దుఱంగల్లంప నేమి నినదంబులు 
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దర్ములగు నుఱుములుగ నడ మొగ ళ్ు ప్ెలుి నం బవిర ిత ర్థవక మనోర్థంబు 
లగు ర్థంబుల గములును; గములుుఁ గ్ని గమన వేగంబు వలన హ్ర హ్ర్ుల 
నగ  గాల్లం జాల్లంబడం గేల్లకొని ఘనంబులగు మనంబులం ద్ెగడి న గడు 
సుర్ంగంబు లగు తుర్ంగంబులును; ర్ంగదుతతంగ విశద మదకల కర్టి కటతట 
జనిత మదసల్లల కణగణ విగళిత దశశతనయన భుజ సర్ళ్ మిళిత లల్లత 
నిఖిలద్వగధ్వపతి శుభకర్ కర్కనక కటకఘటిత మణి సముదయ సముద్వత 
రేణువర్్దుర్్మంబు లయిన నిర్ిక ీమార్్ం బులును; మార్్సథలోపర గతాగత 
శతశతాయతానేక గణనాతీత రోహ్ణాచలతట విరాజమానంబులగు 
విమానంబులును; విమాన విహ్ర్మాణ సుందర్ సుందరీ సంద్యహ్ సంవాద్వత 
భూర భేరీ వీణా పణవ మృదంగ కాహ్ళ్ శంఖ్ాద్వ వాదనా నూన గాన సాహితా 
నృతా విశ్ేషంబులును; విశ్ేషర్తిసంఘటిత శృంగార్ శృంగాటక వాటికా దే్హ్ 
ద్ేహ్ళీ పది్ీపంబులును, ద్ీపాయమాన మానిత సభామం డప ఖ్చిత ర్ుచిర్ 
చింతార్తింబులునుం, గల్లగ  ర్తాికర్ంబునుం బో ల  ననిమిష క్శిక వాహినీ 
విశీుతంబయి, శీుతివాకాంబునుంబో ల  నకలెష సువర్ణ పభిూతంబయి 
భూతపతి కంఠంబునుం బో ల  భోగ రాజకాంతంబయి, కాంతాకుచంబునుం బో ల  
సువృతతం బయి, వృతతజాతంబునుంబో ల  సద్ా గుర్ులఘు నియమాభిరామం 
బయి, రామచందుిని తేజంబునుం బో ల  ఖ్ర్దూషణాద్వ ద్యష్ాచరా 
నుపలబాంబయి, లబావర్ుణ చర తంిబునుం బో ల  విమలాంతర్ంగ ద్య ాత మానం 
బయి మానధనుని నడవడియునుం బో ల  సనాెర్్ భాతి సుందర్ం బయి 
సుందరోద్ాానంబునుం బో ల  ర్ంభాంచితాశ్లక పునాిగంబయి, పునాిగంబునుం 
బో ల  సుర్భిసుమనోవిశ్ేషం బయి, శ్ేష్ాహి మసతకంబునుంబో ల  నునిత క్షమా 
విశ్ార్దంబయి, శ్ార్ద సముదయంబునుంబో ల  ధవళ్ జీమూత పకిాశితంబయి, 



1689 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

సరతేత రాజిన ద్ానంబునుం బో ల  సర్స తిలోతతమంబయి, యుతతమ పుర్ుష 
వచనంబునుం బో ల  ననేక సుధ్ార్స పవిరి్ంబెై, వరాి ద్వయు నుంబో ల  
నులిసద్వంద ిగోపంబయి, గోపతి మూుఁపుర్ంబునుంబో ల  విచక్షురారాాలంకృతంబెై, 
కృతార్థం బయిన యమరావతీ నామ నగర్ంబు చేర్ం జని కోటచుట ట నుం బట ట  
గలుగ బలంబులుఁ జలంబున విడియం బంచి ప ంచి మార్్ంబు ల లి నర కట ట కొని 
యిేమఱక యుండెను; అంత. 

8-448-కంద పదాము 
మాయర్ు నగవులకును గను 
మూయర్ు కాలంబు కతన ముద్వయర్ు ఖ్లులన్ 
డాయర్ు పుణాజనంబుల 
బాయర్ు సుర్రాజ వీటి పిమద్ాజనముల్.  
8-63- దుర్ార్ద్ానవపితాపము 

8-449-వచనము 
 అపుపడు 

8-450-కంద పదాము 
దుర్ార్ ద్ానవ శంఖ్ా 
విర్ూాతధినులు నిండి విబుధ్ేందవిధూ 
గర్ాములు పగ ల్ల లోపల్ల 
యర్ాకతతు లావు ర్నుచు నాకోీశించెన్.  

8-451-వచనము 
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అంత 

8-452-సీస పదాము 
బల్ల వచిు విడియుట బలభేద్వ వీక్ించి; 
 గటిటగాుఁ గోటకుుఁ గాపు ప్ెటిట 
ద్ేవవీర్ులుుఁ ద్ాను ద్ేవతామంతిిని; 
 ర్ప్రపంచి సుర్వ ైర  రాకుఁ జ ప్రప 
పళి్యానలుని భంగ  భాసరలుి చునాిుఁడు; 
 ఘోర్రాక్షసులను గూడినాుఁడు 
మన కోడి చని నేుఁడు మర్ల వీుఁ డేతెంచె; 
 నే తపంబున వీని కింత వచెు?  

8-452.1-ఆటవ లద్వ 
నీ దురాతుెకునకు న విుఁడు ద్యడయిెా? 
నింక వీని గ లి నేద్వ తోివ? 
యేిమి చేయువార్? మ్మకకడి మగుఁటిమి? 
న దుర్ు మోహ్ర ంప న విుఁ డయపు?  

8-453-కంద పదాము 
మింొగ డు నాకాశంబునుుఁ 
బొ ంగ డు నమరాద్వ ికంటెుఁ బొ డవ ై వీుఁడున్ 
మింొగ డుుఁ గాలాంతకు కియీ 
భంగ ంచును మర్లుఁ బడా బంకజగర్ుాన్.  
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8-454-కంద పదాము 
ఈరాదు రాజా మ్మలినుుఁ 
బో రాదు ర్ణంబు చేయుఁ బో యితి మే్నిన్ 
రారాదు దనుజుచేతను 
జారా ద్వట మీుఁద నేమిజాడ మహాతాె!  
8-64- బృహ్సపతిమంతాి ంగము 

8-455-వచనము 
అనిన సుర్రాజునకు సురాచార్ుాం డిటినియిె. 

8-456-సీస పదాము 
వినవయా దే్వేంద ివీనికి సంపద; 
 బహి్ెవాదులు భృగుపవిర్ు లర థ 
నిచిుర ; రాక్షసు న దుర్ను నిలువంగ; 
 హ్ర  యిాశిర్ుుఁడు దకక ననాజనులు 
నీవును నీ సముల్ నీకంటె నధ్వకులుుఁ; 
 జాలర్ు; రాజాంబు చాలు; నీకు 
విడిచి పో వుట నీతి విబుధనివాసంబు; 
 విమతులు నలుఁగ డువేళ్ చూచి 

8-456.1-తటేగతీి 

మర్ల్ల మఱునాుఁడు వచుుట మా మతంబు; 
విపబిలమున వీనికి వృద్వధవచెు 
వార ుఁ గ ైకొన కిటమీుఁద వాుఁడి చెడును; 
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దలుఁగు మంద్ాక ర పుుఁ బేర్ు దలుఁపరాదు.  

8-457-కంద పదాము 
పర్ు గ లువ వలయు నొండెను 
సర పో ర్గ వలయు నొండె జా వల  నొండెన్ 
సర  గ లుపు మృతియు ద్ొర్కమి 
సర్సంబుగ ముని తొలుఁగ  చనవల  నొండెన్.  

8-458-వచనము 
అనినుఁ గార్ాకాల పదిర శ యగు బృహ్సపతి వచనంబులు విని కామర్ూపుల ై 
ద్వవిజులు తిివిషటపంబు విడిచి తమతమ ప ందుపటికుం జనిర ; బల్లయునుం 
బతిిభట వివర ాత యగు ద్ేవధ్ాని నధ్వషరఠ ంచి జగతయింబునుం దన వశంబు 
జేసరకొని విశివిజయుండెై ప్ెదా కాలంబు రాజాంబు జేయుచుండె, 
శిషావతసలులగు భృగాిదు లతని చేత శతాశిమే్ధంబులు చేయించిర ; 
తతాకలంబున. 

8-459-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అర్ుథ ల్ వేుఁడర్ు; ద్ాతలుంజ డర్ు; సరాిర్ంభముల్ పండుుఁ; బ ి
తార్ుథ ల్ లేర్ు; మహ్ో తసవంబులను ద్ేవాగార్ముల్ ప లుుుఁ బూ 
రాణ ర్ుథ ల్ విపుు లు; వరి్ముల్ గుర యుుఁ గాలార్ింబుల ై; ధ్ాతిికిన్ 
సార్థంబయిెా వసుంధరాతి మసురేంద్ాిధ్ీశు రాజాంబునన్.  
8-65- ద్వతికశాపులసంభాషణ 

8-460-వచనము 
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అంత 

8-461-సీస పదాము 
తన తనూజుపోి లు దనుజులు గ్నుటయు; 
 వేలుప ల లిను డాుఁగ వ డలుటయును 
భావించి సుర్మాత పర తాపమునుఁ బొ ంద్వ; 
 వగ ననాథాకృతి వనర్ుచుండ 
నా యమె పె్నిమిటి యగు కశాపబహి్ె; 
 మఱి యొకనాుఁడు సమాధ్వ మాని 
తన కుట ంబిని యుని ధ్ామమునకు నేగ ; 
 నాతిచే విహితార్ునములు పడసర 

8-461.1-ఆటవ లద్వ 
వంద్వ వాిల్ల కుంద్వ వాడిన యిలాి ల్ల 
వదనవార జంబు వడువుుఁ జూచి 
చేర్ుఁ ద్వగ చి మగువ చిబుకంబు పుడుకుచు 
వార్జాక్ి యేిల వగచె దనుచు.  

8-462-వచనము 
ఆ మహాతుెం డిటినియిె. 

8-463-మతేతభ వికీీడతిము 
తెఱవా! విపుు లు పూర్ుణ లే? చెలగునే ద్ేవార్ునాచార్ముల్? 
తఱతిో వేలుతురే గృహ్సుథ లు? సుతుల్ ధరాెనుసంధ్ానులే? 
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న ఱ ినభాాగత కోటి కని మిడుద్ే? నీర్ంబునుం బో యుద్ే? 
మఱ లే కర్ుథ ల ద్ాసులన్ సుజనులన్ మనిింపుద్ే? ప్ెైదల్మ!  

8-464-ఆటవ లద్వ 
అనిమ్మైనుఁ దకమీ్మనైుఁ ద్యయంబెైన 
శ్ాకమ్మైన దనకుుఁ జర్గు కొలుఁద్వ 
నతిథవ జనుల కడా మాడక యిడరేని 
లేమ! వార్ు కల్లగ  లేనివార్ు.  

8-465-వచనము 
మఱియు 

8-466-ఆటవ లద్వ 
న లుఁత! విషుణ నకును నిఖిలద్ేవాతుెన 
కాననంబు శిఖియు నవనిసుర్ులు; 
వార్ు దనియుఁ దనియు వనజాతలోచనుం 
డతుఁడుుఁ దనియ జగము లనిిుఁ దనియు.  

8-467-కంద పదాము 
బిడాలు వ ఱతుర  నీకఱ 
గ్డాంబులు జేయ క లి కోడండుిను మా 
ఱొ డాా ర ంపక నడతుర  
యెిడాము గాకునిద్ే మృగేక్షణ! యింటన్.  

8-468-వచనము 
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అని పల్లకినం బతికి సతి యి టినియిె. 

8-469-ఉతపలమాల 

ప్ేిమ యొకింత లేక ద్వతి బిడాలు బిడాలబిడాలున్ మహా 
భీమ బలాఢుాల ై తనదుబిడాల నందఱుఁ ద్యల్ల సాహ్సా 
కాీమిత వ ైర్ులయుా నమరావతి నలేుచు నునివార్ు; నీ 
కే మని వినివింతు? హ్ృదయేిశిర్! మే్లుుఁ దలంచి చూడవే?  

8-470-కంద పదాము 
అకాక చెల ి ండయిుాను 
దకకర్ు నాతోడి పో ర్ుుఁ; ద్ానున్ ద్వతియున్ 
ర్కకసులు సుర్ల మొతత ుఁగ 
నకకట! వల దనదు చూచు నౌనౌ ననుచున్.  

8-471-సీస పదాము 
ఎండకన ిఱుగని యిందుిని యిలాి లు; 
 పలుపంచలను జాల్లుఁ బడియిె నేుఁడు 
తిిభువన సామాొజా విభవంబుుఁ గోలోపయి; 
 ద్ేవేందుిుఁ డడవులుఁ ద్వర ుఁగ  నేుఁడు 
కల్లమి గారాబు బిడాలు జయంతాదులు; 
 శబరార్ాకుల వ ంటుఁ జనిర  నేుఁడు 
నమర్ుల కాధ్ార్మగు నమరావతి; 
 యసుర్ుల కాటపటటయిెా నేుఁడు 
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8-471.1-ఆటవ లద్వ 
బల్ల జగముల న లి బల్లయుచు నునాిుఁడు 
వాని గ లువరాదు వాసవునకు 
యాగభాగమ్మలి నతుఁ డాహ్ర ంచుచుుఁ 
గడుఁగ  సుర్ల కొకక కడియుుఁ నీుఁడు.  

8-472-కంద పదాము 
పజిలకు న లిను సముుఁడవు 
పజిలను గడుపార్ుఁ గని బిహ్ెవు నయుాం 
బజిలందు దుషటమతులను 
నిజముగ శిక్ింప వలద్ె నీవు? మహాతాె!  

8-473-మతేతభ వికీీడతిము 
సుర్లన్ సభుాల నార్ుత లన్ విర్థులన్ శ్లకంబు వార ంచి ని 
రా్ర్ధ్ానిన్ నిలుపంగ రాతిిచర్ులన్ శ్ాసరంప సతాకర్ా మే్ 
వ ర్ వేరీతి ఘటిలుి  నటిట  కీమమున్ వేగంబ చింతింపవే? 
కర్ుణాలోక సుధ్ాఝర ం దనుపవే? కళాాణ సంధ్ాయకా!  

8-474-వచనము 
అనిన మనోవలిభ పలుకు లాకర ణంచి ముహ్ూర్తమాతంిబు చింతించి విజాఞ నదృషరట  
నవలంబించి భావికాల కార్ాంబు విచార ంచి కశాప బహి్ె యిటినియిె. 

8-475-మతేతభ వికీీడతిము 
జనకుం డెవిడు? జాతుుఁ డెవిుఁడు? జనిసాథ నంబు ల చోుట ? సం 
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జననం బెయాద్వ? మే్ను లేకొలుఁద్వుఁ? సంసార్ంబు లేర్ూపముల్? 
వినుమా యింతయు విషుణ మాయ దలుఁపనేిఱేమియున్ లేదు; మో 
హ్ నిబంధంబు నిద్ాన మింతటికి జాయా! వినిుఁబో  నేటికిన్?  
8-66- పయోభక్షణవితము 

8-476-వచనము 
అగున యిననుం గాలోచిత కార్ాంబు చెప్ెపద. 

8-477-మతేతభ వికీీడతిము 
భగవంతుం బర్ముం జనారా్నుుఁ గృపాపారీణు సరాితెకున్ 
జగద్ీశున్ హ్ర  సేవజేయు మతుఁడున్ సంతుషటనిం బొ ంద్వ నీ 
కగు నిష్ాట ర్థము ల లి నిచుు; నిఖిలారాథ వాప్రత  చేకూర డిన్ 
భగవతేసవలుఁ బొ ందరాద్ె బహ్ుసౌభాగాంబులం బేయిసీ!  

8-478-వచనము 
అనిన గృహ్సుథ నకు గృహిణి యిటినియిె. 

8-479-కంద పదాము 
నారాయణుుఁ బర్మే్శిర్ు 
నేరతీిుఁ దలంతు? మంత ిమ్మయాద్వ? విహితా 
చార్ంబు లే పకిార్ము? 
లారాధన కాల మ్మద్వా? యానతి యిావే.  

8-480-వచనము 
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అనినుఁ గశాప పజిాపతి సతికిుఁ బయోభక్షణంబను వతింబుపద్ేశించి 
తాతాకలంబునుుఁ, దనెంతంిబును, దద్విధ్ానంబును, దదుపవాస ద్ాన భోజన 
పకిార్ంబులును న ఱింగ ంచెను. అద్వతియును ఫాలు్ ణ మాసంబున 
శుకిపక్షంబునుఁ బథిమద్వవసంబునన్ ద్ొర్కొని పండెంిడు ద్వనంబులు హ్ర  
సమర్పణంబుగా వతింబు జేసర వతిాతంబున నియత యిెై యుని యిెడుఁ 
జతురాాహ్ుండునుుఁ బీతవాసుండును శంఖ్ చక ీగద్ాధర్ుండునున ై, నేతంిబుల 
కగోచర్ుండెైన నారాయణద్ేవుండు పతిాక్షంబెైనం గనుంగ్ని. 

8-481-కంద పదాము 
కనుిల సంతోష్ాశీులు 
చనుిలప్ెైుఁ బఱవుఁ బులక జాలము ల సగన్ 
సనితులును సనుితులును 
నునిత ర్ుచిుఁ జేసర నిటల యుకాత ంజల్లయిెై.  

8-482-కంద పదాము 
చూపుల శ్రపీతి ర్ూపము 
నాపో వక తాివి తాివి హ్రోి దధతయిెై 
వాపుచిు మంద మధురా 
లాపంబులుఁ బొ గడె నద్వతి లక్మెనాథున్.  

8-483-సీస పదాము 
యజేఞశ! విశింభరాచుాత! శవీణ మం; 
 గళ్నామధ్ేయ! లోకసిర్ూప! 
యాపని భకత జనార త విఖ్ండన!; 
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 ద్ీనలోకాధ్ార్! తీర్థపాద! 
విశ్లిదావసరథతి విలయకార్ణభూత!; 
 సంతతానంద! శశిద్విలాస! 
యాయువు ద్ేహ్ంబు ననుపమ లక్ిెయు; 
 వసుధయు ద్వవముుఁ ద్వవిర్్ములును 

8-483.1-తటేగతీి 

వ ైద్వకజాఞ న యుకితయు వ ైర జయము 
నినుిుఁ గ్లువని నర్ులకు న ఱయుఁ గలద్ె 
వినుతమంద్ార్! గుణహార్! వేదసార్! 
పణిత వతసల! పద్ాెక్ష! పర్మపుర్ుష!  

8-484-ఆటవ లద్వ 
అసుర్వర్ులు సుర్ల నదల్లంచి బెదర ంచి 
నాక మే్లుచుని నాుఁట నుండి 
కని కడుపుుఁ గాన కంటుఁ గూర్ుకు రాదు 
కడుపుుఁబొ కుక మానిప కావవయా.  

8-485-వచనము 
అనిన విని దర్హ్సరతవదనుండయి యాశితీకామధ్ేనువ ైన యపపర్మే్శిర్ుం 
డిటినియిె. 

8-486-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నీ కోడండుిను, నీ కుమార్వర్ులున్, నీ నాథుుఁడున్, నీవు సం 
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శ్లి కంిపన్ సతులుం బతుల్ మిగుల సమోెద్వంప రాతిించర్ుల్ 
శ్లకంిపన్, భవద్ీయ గర్ామునుఁ ద్ేజఞమూర త జనిెంచెదన్ 
నాకున్ వేడుక పుట ట  నీ సుతుుఁడన ై నర తంచి వర తంపుఁగాన్.  

8-487-మతేతభ వికీీడతిము 
బల్లమిన్ ద్ెైతుాలుఁ జంపరాదు వినయోపాయంబునం గాని; సం 
చలనం బొ ందకు; నేను నీ నియతికిన్ సదాకితకిన్ మ్మచిుతిన్; 
బల్ల విద్ేిషరయు నా నిల్లంపగణముం బరలోమియున్ మ్మచు దైె్ 
తుాల రాజాంబు హ్ర ంతు; నిందుినికి నితుత న్; దుఃఖ్మింకేటికిన్?  

8-488-కంద పదాము 
నీ ర్మణుని సేవింపుము 
నా ర్ూపము మానసరంచి నళినీ! గరాా 
గార్ంబు వచిు చ్చెుద 
గారామునుఁ బెంపవమె కర్ుణన్ ననుిన్.  
8-67- వామనుడుగర్ాసుత డగుట 

8-489-కంద పదాము 
ఏల్లంతు ద్వవము సుర్లనుుఁ 
బాల్లంతు మహేందయిువతి భాగాశ్రలీం 
దూల్లంతు ద్ానవుల ని 
ర్ూెల్లంతు ర పుప్రియాంగముల భూషణముల్.  

8-490-వచనము 
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అని యిట ి  భకతజనపర్తంతుిండగు పురాణపుర్ుషుం డానతిచిు 
తిరోహితుడయిెా; అ యాద్వతియుుఁ గృతకృతా యిెై సంతోషంబునుఁ దన 
మనోవలిభుండగు కశాపు నాశయీించి సేవించుచుండె; అంత నొకక ద్వవసంబున. 

8-491-ఆటవ లద్వ 
ఘన సమాధ్వనుండి కశాపుుఁ డచుాతు 
నంశ మాతెనొలయ నద్వతి యందుుఁ 
దనదు వీర్ా మధ్వకతర్ము సేర ును గాల్ల 
శిఖిని ద్ార్ువందుుఁజేర ునట ి .  

8-492-వచనము 
ఇట ి  కశాప చిర్తర్ తపససంభృత వీర్ాపతిిషరఠ త గర్ాయిెై సుర్ల తలి్ల యులింబున 
నులిసరలుి చు నుండె; నంత. 

8-493-కంద పదాము 
చలచలన ై ప్రదప్రదన ై 
గలలంబెై కర్ుడు గటిట  గళ్నాళ్ముతోుఁ 
దల యిేర్పడి గర్ాంబెై 
న లమసలం జీర్చిక క న లుఁతకు నధ్వపా!  

8-494-కంద పదాము 
న లతకుుఁ జూల ై న ల ర  
న ిలల ై మఱి మూుఁడు నాలు్  న లల ై వర్ుసన్ 
న ల లంతకంత క కకుఁగ 
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న లలును డగ్ఱియిె నసుర్ నిర్ూెలతకున్.  

8-495-కంద పదాము 
మహితతర్ మే్ఘమాలా 
ప్రహితాయుత చండభాను బింబపభితో 
విహితాంగంబులుఁ గశాపు 
గృహిణీగర్ామున శిశువుుఁ గీడీించె నృపా!  

8-496-కంద పదాము 
తన కడుపున నొక యిర్ువునుఁ 
వనర్ుహ్ గరాాండభాండ వనధ్వచయంబుల్ 
గ్నకొని జగములు నిడుకొని 
తనుగతిుఁ గడు నడుఁగ  మడిుఁగ  తనర న్ బెడుఁగ ై.  

8-497-వచనము 
అంత న కాకంతాతిలకంబు కమీకమీంబున. 

8-498-మతేతభ వికీీడతిము 
నిల్లప్ెన్ ఱెపపల బృంద్వమన్, విశద్వమన్ నేతంిబులం, జూచుకం 
బుల నాకాళిమ, మే్ఖ్లం దిఢిమ, న మోెమార్ుఁగాుఁ బాండిమన్ 
బల్లమిం జనుిల, శ్లీణిపాళిగర మన్, మధాంబునన్ బృంహిమ 
నిల్లతాతెన్ లఘి్మన్, మహామహిమ మే్నన్ గర్ాదురాిర్మ్మై.  

8-499-కంద పదాము 
ప్ెట ట దుర్ు నుదుట భూతిని 
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బొ టిటడుదుర్ు మే్ుఁన బట ట ుఁ బుటటపుద్యయిం 
బెట ట దుర్ు వేలుప లమెకుుఁ 
గట ట దుర్ు సుర్క్ష పడుఁతుగర్ాంబునకున్.  

8-500-వచనము 
ఇవిిధంబున 

8-501-తేటగతీి 

విశిగర్ుాుఁడు దన గర్ా వివర్మందు 
బూటపూటకుుఁ బూర్ుణ ుఁడెై ప టకర ంప 
వేుిఁక జూలాల్లతనమున వేలుపుఁ బెదా 
ప లుఁతి కంతట నీళాుడు ప ి దుా లయిెా.  
8-68- గర్ాసథవామనునిసుత తించుట 

8-502-వచనము 
తదనంతర్ంబునం జతురాననుం డర్ుగుద్ెంచి యద్వతిగర్ాపర భమి విభమిుం 
డగు నపపర్మే్శిర్ు నుద్ేాశించి యిటిని సుత తియించె. 

8-503-సీస పదాము 
తిిభువన జయర్ూఢ! ద్ేవ! తిివికమీ!; 
 పృథులాతె! శిప్రవిషట! పృశిిగర్ా; 
ప్ీిత తిినాభ! తిపిృషఠ ! జగంబుల; 
 కాదాంత మధాంబు లర్య నీవ; 
జంగమ సాథ వర్ జననాద్వ హేతువు; 
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 నీవ; కాలంబవ ై నిఖిల మాతె 
లోపల ధర యింతు లోని జంతుల న లి; 
 సోి తంబులోుఁ గ్ను చ్పుప ద్య ుఁప;  

8-503.1-తటేగతీి 

బహి్ెలకు న లి సంభవ భవన మీవ; 
ద్వవమునకుుఁ బాసర దురా్శ ద్వకుకలేక 
శ్లకవార ధ మునింగ న సుర్లక లిుఁ 
ద్ేల నాధ్ార్ మగుచుని తెపప నీవ.  

8-504-కంద పదాము 
విచుేయు మద్వతి గర్ాము 
చెచుెర్ వ లువడి మహాతె! చిర్కాలంబున్ 
విచులవిడి లే కమర్ులు 
ముచుటపడి యునివార్ు ముద మంద్వంపన్.  

8-505-వచనము 
అని యిట ి  కమలసంభవుండు వినుతిచేయు నయావసర్ంబున. 
8-69- వామనుడవతర ంచుట 

8-506-మతేతభ వికీీడతిము 
ర్వి మధ్ాాహ్ిమునం జర ంప గహీ్తారాచందభిదసిరథతిన్ 
శవీణద్ాిదశినాుఁడు శ్లీణ నభిజితసంజాఞ త లగింబునన్ 
భువనాధ్ీశుుఁడు పుటెట  వామనగతిం బుణావతిోప్ేతకున్ 
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ద్వవిజాధ్ీశిర్ు మాతకుం బర్మపాతివతిా విఖ్ాాతకున్.  

8-507-వచనము 
మఱియు నద్ేావుండు శంఖ్చకగీద్ా కమల కల్లత చతుర్ుాజుండునుుఁ 
బిశంగవర్ణవసుత ర ండును. మకర్కుండల మండిత గండభాగుండును, 
శ్రవీతసవక్షుండును, నళినచక్షుండును, నిర్ంతర్ శ్రవీిరాజిత రోలంబ 
కదంబాలంబిత వనమాల్లకా పర షకృతుండును, మణికనకాంచిత 
కాంచీవలయాంగద కిరీటహార్ నూపురాలంకృతుండునుుఁ, గమనీయ కంఠ 
క్సుత భాభర్ణుండును, నిఖిలజన మనోహ్ర్ణుండునున ై యవతర ంచిన 
సమయంబున. 

8-508-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
చింతం బాసరర  యక్ష తార్గక్షా సుమనసరసద్యధ ర్గాధ్ీశిర్ుల్ 
సంతోషరంచిర  సాధా చార్ణ మునీశబహి్ె విద్ాాధర్ుల్ 
గాంతిం జ ంద్వర  భానుచందమిులు; ర్ంగద్ీ్ త వాదాంబులన్ 
గంతుల్ వ ైచిర  మింటుఁ గ ంపుర్ుషులున్ గంధర్ుిలుం గ నిర్ుల్.  

8-509-కంద పదాము 
ద్వకుకలకావిర  వాసెను 
న కుకవ నిర్ెలత నొంద్ె నేుఁడు పయోధుల్ 
నికకమ్మయి నిల్లచె ధర్ణియుుఁ 
జుకకల తోివయును విపసిుర్ సేవాముల ై.  

8-510-కంద పదాము 
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ముంపుుఁగ్ని విర్ుల వానల 
జొంపంబులు గుర యు సుర్లు, సమనోమధువుల్ 
తుంపర్ ల గయుఁ బరాగపు 
ర్ంపుల భూభాగమతి నిర్ూషరత మయిెాన్.  

8-511-వచనము 
తదనంతర్ంబ 

8-512-ఆటవ లద్వ 
ఈ మహానుభావుుఁ డెటిి ంత కాలంబు 
నుదర్ మందు నిల్లచి యుండె ననుచు 
నద్వతి వ ఱుఁగుపడియిె నానంద జయశబా 
ములను గశాపుండు మొగ  నుతించె.  

8-513-వచనము 
అంత నవిిభుండు సాయుధసాలంకార్ంబగు తన ద్వవార్ూపంబు నుజాగ ంచి 
ర్ూపాంతర్ం బంగీకర ంచి కపటవట  చందంబున నుపనయనవయసుకండెైన 
వామన బాలకుండెై తలి్ల ముంగటుఁ గుమార్ సముచితాలాపంబు లాడుుఁచు 
గీడీించు సమయంబున నద్వతియుం దనయ విలోకన పర ణామ పార్వశాంబున. 

8-514-కంద పదాము 
ననుిుఁ గని తండి!ి నా పాల్ల దైె్వమ! 
నా తపఃఫలంబ! నా కుమార్! 
నాదు చినిి వడుగ! నా కులద్ీప్రక! 
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రాుఁగదయా; భాగా రాశి వగుచు 

8-515-కంద పదాము 
అనాి! ర్మెని డగ్ఱి 
చనుిల పాలేఱువాఱ సంశ్ేిషరణి యైెి 
చినాిర  మొగము నివుర్ుచుుఁ 
గనాిర్ం జూచెుఁ గనికడుప్ెై యుంటన్.  

8-516-కంద పదాము 
పుర్ు డమ బో టికి నింద్వర్ 
పుర్ు డంబిక గాక యొర్ులు పుర్ుడే? యనుచున్ 
బుర్ుటాల్లకిుఁ బద్వ ద్వనములు 
పుర్ుడు పవిర తంచి ర లమిుఁ బుణాపు గర తల్.  

8-517-వచనము 
అంత నబాబలునకు సంతసంబున మహ్ర్ుి లు కశాపపిజాపతిం బుర్సకర ంచుకొని 
సముచితోపనయనకర్ె కలాపంబులు చేయించిర ; సవిత సావితిి నుపద్ేశించె, 
బృహ్సపతి యజఞఞ పవీతధ్ార్ణంబునుుఁ, గశాపుండు ముంజియుుఁ, గ్ప్ీనం 
బద్వతియు, ధర్ణి కృష్ాణ జినంబును, దండంబు వనసపతి యగు సో ముండును, 
గగనాధ్వష్ాఠ నద్ేవత ఛతంిబునుుఁ, గమండలువు బహి్ెయు, సర్సితి 
యక్షమాల్లకయు, సపతర్ుి లు కుశపవితంిబులు నిచిుర ; మఱియును. 

8-518-కంద పదాము 
బిక్ాపాతిిక నిచెును 
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యక్ేశుుఁడు వామనునకు; నక్షయ మనుచున్ 
సాక్ాతకర ంచి పె్టెటను 
బిక్షునకు భవాని పూర్ణబిక్ష నరేంద్ాి!  

8-519-కంద పదాము 
శుదధబహి్ెర ి సమా 
రాదుధ ండెై విహితమంతరిాజిుఁ జదువుచుం 
బోి దధంబగు ననలంబున 
వృద్ాధ చార్మున వట ుఁడు వేల ున్ గడకన్!  
8-70- వామనునివిపుు లసంభాషణ 

8-520-వచనము 
ఇట ి  కృతకృతుాండెైన మాయామాణవకుండు ద్ేశ్ాంతర్ సమాగతు లగు 
బాిహ్ెణులం గ్ందఱ నవలోకించి యిటినియిె. 

8-521-కంద పదాము 
వతుత ర  విపుు లు? వేుఁడుఁగ 
నితుత ర  ద్ాతలును వేడక నిష్ాట ర్థములం? 
ద్ెతుత ర  మీర్ును సంపద? 
ల్లతెతఱుఁగున ద్ాన వీర్ుుఁ డెవిుఁడొ  చెపుడా.  

8-522-వచనము 
అనిన నఖిల ద్ేశ్రయు లగు భూసుర్ు ల్లటినిర . 

8-523-మతేతభ వికీీడతిము 
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కలర్ున్ ద్ాతలు; నితుత ర్ున్ ధనములుం; గామాార్థముల్ గ్ంచు వి 
పుు లు నేతెంతుర్ు; గాని యిావిని బల్లం బో లన్ వద్ానుాండు లేుఁ 
డలఘుండెై యొనర ంచె నధిర్శతం బా భార్్వానుజఞచే; 
బల్ల వేుఁడం బడయంగ వచుు బహ్ుసంపలాి భముల్ వామనా!  

8-524-వచనము 
అని తెల్లయంజ ప్రపన బాిహ్ెణులవచనంబు లాలకించి లోకంబులకుం బీితి 
పుటిటంపుఁ బయనంబెై లాభవచనంబులుుఁ గ ైకొని తలి్లుఁదండుిల వీడొకని 
శుభముహ్ూర్తంబునం గద్వల్ల. 
8-71- వామనునిబిక్ాగమనము 

8-525-కంద పదాము 
పకి్మణ ద్వవిజ వలిభ 
ర్క్ాపర్తంతుిుఁ డగుచు రాజీవాక్షుం 
డా క్షణమున బల్ల యింటికి 
బిక్ాగమనంబు జేసెుఁ బేదఱికముతోన్.  

8-526-కంద పదాము 
హ్ర హ్ర ; సరర  యుర్మునుఁ గల 
హ్ర  హ్ర హ్యుకొఱకు దనుజు నడుగం జనియిెన్; 
బర్హితర్త మతియుతులగు 
ద్ొర్లకు నడుగుటయు నొడల్ల తొడవగుుఁ బుడమిన్.  

8-527-కంద పదాము 
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సర్ిపపించ గుర్ుభర్ 
నిరాిహ్కుుఁ డగుటుఁజేసర న ఱిుఁ జనుద్ేర్న్ 
ఖ్ర్ుిని వేుిఁగు సహింపక 
నురీి సథల్ల గుీంగ ; మొొగ ్  నుర్గేందుిండున్.  

8-528-వచనము 
ఇట ి  చనిచని 

8-529-కంద పదాము 
శర్ెద, యమదండక్షత 
వర్ెద, నతి కఠ న ముకిత వనితాచేతో 
మర్ెద, నంబునివార త 
దుర్ెద, నర్ెదుఁ దర ంచెుఁ ద్యివన్ వట ుఁడున్.  

8-530-వచనము 
ద్ాటి తత్రవాహ్ంబున కుతతర్తటంబు నందు. 

8-531-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
చండసూుర త వట ండుుఁ గాంచె బహ్ుధ్ాజలపనిిశ్ాటంబు, ను 
దాండాహ్ూత మునీభాబిభాదమృతాంధసరసదధకూటంబు, వే 
దండాశిధిజనీ కవాటము, మహ్ో దాదూధ మ సంఛని మా 
రాత ండసాందన ఘోటమున్, బల్లమఖ్ాంతరేిద్వ కావాటమున్.  
8-72- వామనుడుయఙ్ఞవాటకిచేర్ుట 

8-532-వచనము 
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కని ద్ానవేందుిని హ్యమే్ధ వాటి దఱియం జొచుు నయావసర్ంబున. 

8-533-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శంభుండయ  హ్ర యో పయోజభవుుఁడయ  చండాంశుుఁడయ  వహిియో 
దంభాకార్త వచెుుఁ గాక ధర్ణిన్ ధ్ాతీిసుర్ుం డెవిడమ 
శుంభద్యాతనుుఁ డమ మనోజఞ తనుుఁ డంచున్ విసెయభాింతుల ై 
సంభాషరంచిర  బహి్ెచార ుఁ గని తతసభుాల్ ర్హ్సాంబుగన్.  

8-534-కంద పదాము 
గుజగుజలు పో వువార్ును 
గజిబిజిుఁ బడువార్ు చాలుఁ గలకల పడుచున్ 
గజిబిజి యిెైర  సభాసథల్లుఁ 
బజి ల లిను బొ టిటవడుగు పాపని రాకన్.  

8-535-వచనము 
ఆ సమయంబున బల్లసభామండపంబుుఁ దఱియం జొచిు. 

8-536-సీస పదాము 
చవులుగాుఁ జ వులకు సామగానంబులు; 
 చదువు నుద్ా్ తల చదువు వినుచు 
మంత ితంతాిర్థ సంబంధభావములు ప్ే; 
 ర్కన డి హ్ో తలతోడుఁ గూడికొనుచు 
హ్ోమకుండంబులం దుని తేతిాగుిల; 
 వ ల్లుఁగ ంచు యాజక వితతిుఁ గనుచు 
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దక్షుల ై బహ్ువిధ్ాధిర్ విధ్ానంబులు; 
 చెప్ెపడు సభుాలుఁ జేర్ుఁ జనుచుుఁ 

8-536.1-తటేగతీి 

బెట ట గోర డు వేడుక పట ట పఱుచు 
నద్వతి పుట ట వు లచిుకి నాటపట ట  
కోర  చర యించె సభలోనుఁ గ్ంతుఁదడవు 
పుట ట  వ నిుఁడు న ఱుగని ప టిటవడుుఁగు.  

8-537-వచనము 
మఱియును. 

8-538-కంద పదాము 
వ ఱచుచు వంగుచు వాిలుచు 
నఱమిుఱిుఁ గబుర్ులకుుఁ జనుచు హ్ర హ్ర  యనుచున్ 
మఱుుఁగుచు నులుకుచు ద్వఱద్వఱుఁ 
గుర్ుమటటపుుఁ బడుచు వడుగుుఁ గ్ంత నటించెన్.  

8-539-కంద పదాము 
కొందఱతోుఁజర ుంచును 
గ్ందఱతో జటలు చెపుప గోషరఠ ం జేయుం 
గ్ందఱతోుఁ దర కంచును 
గ్ందఱతో ముచుటాడుుఁ; గ్ందఱ నవుిన్.  

8-540-వచనము 
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మఱియు ననేక విధంబుల నందఱకు ననిి ర్ూపుల ై వినోద్వంచుచు. 

8-541-కంద పదాము 
వ డవ డ నడకలు నడచుచు 
న డన డ నడు గ డక నడర  యిల ద్వగుఁబడగా 
బుడిబుడి నొడువులు నొడువుచుుఁ 
జిడమిుడి తడుఁబడగ వడుగు చేర న్ రాజున్.  

8-542-వచనము 
ఇట ి  డగ్ఱి మాయాబిక్షుకుండు ర్క్ోవలిభుం జూచి యిటినియిె. 

8-543-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇతుఁడే ద్ానవచకవీర త సుర్లోకేంద్ాిగ ికాలాద్వ ద్వ 
కపతి గరాిపనయపవిర త, గతలోభసూుర త, నానా మఖ్ 
వతిద్ానపవిణానువర త, సుమనోరామామనోఖ్ేదనో 
దధత చంద్ాితపకీర త, సతాకర్ుణా ధరోెలిసనూెర త ద్ాన్.  

8-544-వచనము 
అని కుశ పవితాిక్షత సంయుతం బయిన దక్ిణహ్సతంబు సాుఁచి యిటినియిె. 

8-545-ఉతపలమాల 

సిసరత  జగతత రయిా భువన శ్ాసన కర్తకు హాసమాతి వి 
దిసత  నిల్లంపభర్తకు, నుద్ార్పదవావహ్ర్తకున్, మునీం 
దసిుత త మంగళాధిర్ విధ్ాన విహ్ర్తకు, నిరా్రీగళ్ 
నాసత  సువర్ణసూత ిపర హ్ర్తకు, ద్ానవలోక భర్తకున్.  
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8-546-వచనము 
అని దీ్వించి కర్చర్ణాదావయవంబులు ధర ంచిన వేదరాశియుం బో ల  ముందట 
నకుటిలుండును, జటిలుండును, సదండఛతుిండునుుఁ, గక్షలంబిత 
బిక్ాపాతుిండునుుఁ, గర్కల్లత జల కమండలుండును, మనోహ్ర్వదన 
చందమిండలుండును, మాయావాదన నట ండును నగు వట నిం గని ద్వనకర్ 
కిర్ణ ప్రహితంబుల ైన గహీ్ంబుల చందంబునుఁ ద్వరోహితుల ై భృగువులుుఁ 
గూర్ుుని యిెడల లేచి క్ేమం బడిగ  తియాని మాటల నాదర ంచిర ; బల్లయును 
నమసకర ంచి తగ న గద్వాయ నునిచి, పాదంబులుుఁ దుడిచి తన పాిణవలిభ పసరండి 
గ ండియల నుదకంబు పోయ వడుగు కొమర్ుని చర్ణంబులుఁ గడిగ  తడి యొతిత 
తతసమయంబున. 

8-547-ఆటవ లద్వ 
వట ని పాద శ్ౌచవార  శిర్ంబునుఁ 
బర్మ భద ిమనుచు బల్ల వహించె 
నే జలము గ రీశుుఁ డిందుజూట ుఁడు ద్ేవ 
ద్ేవుుఁ డుదిహించె ధృతి శిర్మున.  
8-73- వామనునిబిక్షకోర్ుమనుట 

8-548-వచనము 
మఱియు నయాజమానుం డభాాగతున కిటినియిె. 

8-549-మతేతభ వికీీడతిము 
వడుగా! యిెవిర వాుఁడ? వ విుఁడవు? సంవాససథలంబెయా? ద్వ 
యిెాడకున్ నీ వర్ుద్ెంచుటన్ సఫలమయిెాన్ వంశమున్ జనెముం; 
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గడు ధనాాతుెుఁడన ైతి; నీ మఖ్ము యోగాంబయిెా; నా కోర కల్ 
గడతేఱన్; సుహ్ుతంబులయిెా శిఖ్ులుం; గలాాణ మికాకలమున్.  

8-550-మతేతభ వికీీడతిము 
వర్చేలంబులగ మాడలో ఫలములో వనాంబులో గోవులో 
హ్ర్ులో ర్తిములో ర్థంబులగ విమృష్ాట నింబులో కనాలో 
కర్ులో కాంచనమో నికేతనములో గాీమంబులో భూములో 
ధర్ణీ ఖ్ండమొ కాక యిే మడిగ ద్య  ధ్ాతీిసురేంద్యితతమా!  

8-551-వచనము 
అని ధర్ెయుకతంబుగాుఁ బల్లకిన వ ైరోచని వచనంబులు విని సంతోషరంచి 
యిాశిర్ుం డిటినియిె. 
8-74- వామునునిసమాధ్ానము 

8-552-సీస పదాము 
ఇద్వ నాకు న లవని యేిరీతిుఁ బలుకుదు? ; 
 నొక చ  ోటనక యెిందు నుండ నేర్ుత ; 
న వినివాుఁడ నం చేమని నుడువుదు? ; 
 నా యంతవాుఁడన ై నడవనేర్ుత ; 
నీ నడవడి యని యెిట ి  వకాకణింతుుఁ? ; 
 బూని ముపో పకల బో వ నేర్ుత ; 
నద్వనేర్ుత  నిద్వనేర్ుత  నని యేిలుఁ జ పపంగ? ; 
 నేర్ుపు లనిియు నేన నేర్ుత ;  
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8-552.1-తటేగతీి 

నొర్ులుుఁ గార్ు నాకు నొర్ులకు నే నౌదు 
నొంటివాుఁడుఁ జుటట మొకుఁడు లేుఁడు 
సరర యుుఁ ద్ొ లి్ల గలదు చెప్ెపద నా టెంకి 
సుజనులందుుఁ దఱచు చ్చిుయుందు.  

8-553-వచనము 
అద్వ యట ి ండ నిముె. 

8-554-సీస పదాము 
జననాథ! నీ మాట సతాంబు సతీకర త; 
 దంబు గులార్ింబు ధర్ెయుతముుఁ 
గర్ుణానువర్ుత లు ఘనసతతవమూర్ుత లు; 
 కాని మీ కులమందుుఁ గలుగ ర్ర్ులు 
ర్ణభీర్ువులు వితర్ణభీర్ువులు లేర్ు; 
 పతిార్ుథ  లర్ుథ లు పబిిబకొనిన 
ద్ానశ్ౌండిమమునుఁ దనుపుదు ర్ధ్వకుల ై; 
 మీ తాత లందఱు మే్టిమగలు 

8-554.1-ఆటవ లద్వ 
మీ కులంబునందు మ్మఱయుుఁ బహిిాదుండు 
మింటి చందుిమాడిక మే్ల్ల ర్ుచులుఁ 
బథివత కీర తతోడ భవద్ీయవంశంబు 
నీర్రాశి భంగ  న గడు చుండు.  
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8-555-వచనము 
తొలి్ల మీ మూుఁడవ తాత హిర్ణాాక్షుండు విశిజయంబు జేసర గద్ాయుధుండెై 
భూతలంబునుఁ బతిివీర్ులం గానక సంచర ంప విషుణ ండు వరాహ్ర్ూపంబున నతని 
సమయించె; తద్ా్ాత యగు హిర్ణాకశిపుుఁ డద్వ విని హ్ర పరాకమీంబునకు 
నాశుర్ాంబు నొంద్వ తన జయంబును బలంబునుం బర హ్సరంచి గదాీన నుదావిడి 
నదానుజమరా్ను మంద్వర్ంబునకుం జనియిె; అపుపడు. 

8-556-కంద పదాము 
శూలాయుధహ్సుత ండె ై
కాలాకృతి వచుు దనుజుుఁ గని విషుణ ండుం 
గాలజఞత మాయాగుణ 
శ్రలత నిటిని తలంచెుఁ జితతములోనన్.  

8-557-మతేతభ వికీీడతిము 
ఎదుర ై పో ర్ జయింప రా ద్వతనిుఁ; గా క ంద్ేనియుం బో వ భీ 
పదిుుఁడెై పాిణులుఁ ద్యలు మృతుావు కియీం బెైవచుు నంచుం గ యీా 
విదుుఁ డబాా క్షుుఁడు సూక్షెర్ూపమున నావేశించె నిశ్ాశవస ర్ం 
ధ ిద్వశన్ ద్ెైతుా హ్ృదంతరాళ్మునుఁ బతిాక్షకియీాభీర్ుుఁడెై.  

8-558-వచనము 
అంత నద్ెైాతావలిభుండు వ ైషణవాలయంబు జొచిు వ దకి హ్ర ం గానక కోపంబు 
మానక మినుి మనుి ననేిషరంచి తిిద్వవంబు నర్సర, ద్వశలం బర కించి, భూ 
వివర్ంబులు వీక్ించి, సముదంిబులు వ దకి, పుర్ంబులు శ్లధ్వంచి, వనంబులు 
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విమర శంచి, పాతాళ్ంబు పరీక్ించి, జగంబున నదృషటశతుిండెై మార్్ణంబు 
చాల్లంచి, తనలో నిటినియిె. 

8-559-కంద పదాము 
పగవాుఁడు మడియ నోపును 
ద్ెగడేనియు న దుర్ుపడుఁడె? ద్ేహ్ధర్ులకుం 
ద్ెగ న యిెడుఁ బగఱ మీుఁదనుుఁ 
బగుఁ గ్నుఁ దగ ద నుచు నుడిగ ుఁ బాిభవశకితన్.  

8-560-వచనము 
అతండు మీ పపి్రతామహ్ుం; డతని గుణంబు లనేకంబులు గలవు; అవి 
యట ి ండనిముె. 

8-561-కంద పదాము 
ఆతుర్ భూసుర్గతిుఁ బుర్ు 
హ్ూతాదులుుఁ దనుి వేుఁడ నొగ ుఁ గ్ం డనుచున్ 
మీ తండి ియిచెు నాయువు 
నేతనాెతుిుఁడవ  నీవు నీలోకమునన్?  

8-562-కంద పదాము 
ఏల్లతివి మూుఁడు జగములుుఁ; 
ద్యల్లతి వింద్ాిద్వ సుర్లుఁ; ద్ొ లి్లటివార ం 
బో ల్లతివి ద్ానగుణముల; 
సో ల్లతివి ప్రశ్ాచరాక్షసుల ర్క్ింపన్.  
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8-75- వామనుడుద్ానమడుగుట 

8-563-వచనము 
అద్వయునుం గాక 

8-564-కంద పదాము 
రాజాంబు గల్లగ  నేనిం 
బూజుాలకును యాచకులకు భూమిసుర్ులకున్ 
భాజాముగ బతిుక డేనిం 
ద్ాాజాంబులు వాని జనె ధన గేహ్ంబుల్.  

8-565-కంద పదాము 
మున ినుిదుర్ు వద్ానుాల 
న న ి డుచ  ోనినుిుఁ ద్వభివనేశుం డనుచున్; 
ఇనిి ద్వనంబుల నుండియు 
న నిుఁడు నినుుఁ బెట ట  మనుచు నీండమిు జేయన్.  

8-566-ఆటవ లద్వ 
ఒంటివాుఁడ నాకుుఁ నొకటి ర ం డడుగుల 
మే్ర్ యిముె స ముె మే్ర్ యొలి; 
గోర కుఁద్ీర్ బహి్ెకూకటి ముటెటద 
ద్ానకుతుకసాంది! ద్ానవేంద!ి  

8-567-వచనము 
అనిన బర్మయాచకునకుుఁ బది్ాత యిటినియిె. 
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8-568-ఆటవ లద్వ 
ఉనిమాటల లి నొపుపను విపుు ండ! 
సతా గతులు వృదధ  సమెతంబు; 
లడుగుఁ దలుఁచి కొంచె మడిగ తివో చెలి; 
ద్ాత ప్ెంపు స ంపుుఁ దలుఁపవలద్ె.  

8-569-వచనము 
అని మఱియు ని టినియిె. 

8-570-మతేతభ వికీీడతిము 
వసుధ్ాఖ్ండము వేుఁడితో? గజములన్ వాంఛించితో? వాజులన్ 
వ సనూహించితొ? కోర తో యువతులన్ వీక్ించి కాంక్ించితో? 
పసర బాలుండవు; నేర్ వీ వడుగ; నీ భాగాంబు ల్మపాటి గా 
కసురేందుిండు పదతయిం బడుగ నీ యలపంబు నీ నేర్ుునే?  

8-571-వచనము 
అనిన మొగంబునం జిఱునగవు మొలకల తత  గృహ్మే్థవకి మే్ధ్ావి యి టినియిె. 

8-572-మతేతభ వికీీడతిము 
గ్డుగో. జనిిదమో, కమండలువొ. నాకున్ ముంజియో, దండమో, 
వడుుఁ గే న కకడ భూము ల కకడ? కర్ుల్, వామాక్షు, లశింబు ల  
కకడ? నితోాచిత కర్ె మ్మకకడ? మద్ాకాంక్ామితంబెైన మూుఁ 
డడుగుల్ మే్ర్య తోివ కిచుుటద్వ బహిాెండంబు నా పాల్లకిన్.  

8-573-వచనము 
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అద్వయునుంగాక. 

8-574-కంద పదాము 
వాాప్రత ం బొ ందక వగవక 
పాిపత ంబగు లేశమ్మైనుఁ బద్వవే లనుచుం 
దృప్రత ం జ ందని మనుజుుఁడు 
సపతద్ీిపముల నయినుఁ జకకంబడునే?  

8-575-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆశ్ాపాశము ద్ాుఁ గడున్ నిడుపు; లే దంతంబు రాజేంది! వా 
రాశిపాివృత మే్ద్వనీవలయ సామాొజాంబు చేకూడియుం 
గాశిం బొ ంద్వర ుఁ గాక వ ైనా గయ భూకాంతాదులునిర్థకా 
మాశం బాయుఁగ నేర ురే మును నిజాశ్ాంతంబులం జూచిరే.  

8-576-సీస పదాము 
సంతుషుట ుఁడమ మూుఁడు జగములుఁ బూజుాండు; 
 సంతోషర క పుపడుుఁ జర్ుఁగు సుఖ్ము 
సంతోషరుఁ గాకుంట సంసార్ హేతువు; 
 సంతసంబున ముకితసతియు ద్ొర్కుుఁ 
బూుఁటపూుఁటకు జగంబుల యదృచాేలాభ; 
 తుషరటని దే్జంబు తోన ప్ెర్ుుఁగుుఁ 
బర తోష హమనతుఁ బభి చెడిపో వును; 
 జలధ్ార్ ననలంబు సమయునట ి  



1722 పో తన తలెుగు భాగవతము – అషటమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

8-576.1-ఆటవ లద్వ 
నీవు రాజ వనుచు నిఖిలంబు నడుగుట 
దగవు గాదు నాకుుఁ; దగ న కొలుఁద్వ 
యేిను వేుఁడికొనిన యిా పదతయిమునుుఁ 
జాల దనక యిముె; చాలుుఁజాలు.  
8-76- శుకబీల్లసంవాదంబును 

8-577-వచనము 
అని యిట ి  పలుకుచుని ఖ్ర్ుినకు నురీిద్ానంబు చేయం దలంచి కర్కల్లత 
సల్లల కలశుండెైన య విితర్ణగుణముఖ్ర్ునిం గని, నిజ విచార్యుకత దనుజ 
రాజా చకుీండగు శుకుీం డిటినియిె. 

8-578-సీస పదాము 
దనుజేంద!ి యిాతుఁడు ధర్ణీసుర్ుుఁడుుఁ గాడు; 
 ద్ేవకార్ాంబు సాధ్వంచుకొఱకు 
హ్ర  విషుణ ుఁ డవాయుం డద్వతి గర్ాంబునుఁ; 
 గశాపసూనుుఁడెై కల్లుఁగ ; నకట; 
యెిఱుగ కీతని కోర క నిచెుద నంటివి; 
 ద్ెైతా సంతతి కుపదవిము వచుు 
నీ లక్ిెుఁ దే్జంబు న లవు న ైశిర్ాంబు; 
 వంచించి యిచుుుఁ ద్ా వాసవునకు;  

8-578.1-ఆటవ లద్వ 
మొనసర జగము ల లి మూుఁడు పాదంబుల 
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నఖిలకాయుుఁ డగుచు నాకీమించు 
సర్ి ధనము విషుణ  సంసరా్నము చేసర 
బడుగు పగ ద్వ న ట ి  బతిిక  ద్ీవు?  

8-579-కంద పదాము 
ఒకకపదంబున భూమియు 
నొకకటుఁ ద్వది్వవంబు ద్ొకిక యునితమూర తన్ 
ద్వకుకలు గగనముుఁ ద్ాన ై 
వ కకసమ్మై యుని న ందు వ డల దు? చెపుమా.  

8-580-సీస పదాము 
ఇచెుద నని పల్లక యిాకుని నర్కంబు; ద్యివ నీవును సమర్ుథ ుఁడవుుఁ గావ; 
యిే ద్ానమున నాశ మే్తెంచు నద్వయును; ద్ానంబుుఁ గా దండుి తతతవవిదులు; 
ద్ానంబు యజఞంబుుఁ దపముుఁ గర్ెంబును; ద్ా వితతవంతుుఁడెై తలుఁపవలయుుఁ; 
దన యింటుఁ గల సర్ిధనమును న ైదు భా; గములుగా విభజించి కామమునకు 

8-580.1-ఆటవ లద్వ 
నర్థమునకు ధర్ెయశముల కాశితీ 
బృందములకు సమతుఁ బెట ట నటిట 
పుర్ుషుుఁ డిందు నందు బూర్ుణ ుఁడెై మోద్వంచుుఁ 
దనుి మాని చేుఁత దగవుుఁ గాదు.  

8-581-వచనము 
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అద్వయునుం గాక యిా యర్థంబునందు బహ్ుభంగ  బహ్ిృచ గీతా ర్థంబుుఁ గల 
ద్ొకకటి; సావధ్ానుండవ ై యాకర ణంపుము. 

8-582-సీస పదాము 
అంగీకర ంచిన నఖిలంబుుఁ బో వుచ ;ో 
 ననృతంబుుఁగాదు లే దనిన నధ్వప! 
యాతె వృక్షము మూల మనృతంబు నిశుయ; 
 మనృత మూలముుఁ గల్ నాతె చెడదు; 
పుషపఫలము లాతె భూజంబునకు సతా; 
 మామాొను బతిుకమి నద్వయుుఁ జ డును; 
ఫలపుషపములు లేక పస చెడి వృక్షంబు; 
 మూలంబుతో వృద్వధ ుఁ బొ ందుుఁ గాద్ె?  

8-582.1-తటేగతీి 

చేట ుఁ గ్ఱతయు లఘి్మయుుఁ జ ందకుండ 
నిచుు పుర్ుషుండు చెడకుండు నిదధచర త! 
కాక యంచిత సతా సంగతి నటంచు 
నిజధనం బర థ కిచిున నీకు లేదు.  

8-583-ఆటవ లద్వ 
సర్ిమయినచోట సర్ిధనంబులు 
నడుగ లే దటంచు ననృతమాడు 
చెనటి పందనేమి చెపపుఁ బాిణము తోడి 
శవము వాుఁడు; వాని జనె మే్ల?  
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8-584-వచనము 
మఱియు నిం ద్ొకక విశ్ేషంబు గలదు; వివర ంచెద. 

8-585-ఆటవ లద్వ 
వార జాక్షులందు వ ైవాహికము లందుుఁ 
బాిణవితతమానభంగమందుుఁ 
జకిత గోకులాగ ీజనెర్క్షణ మందు 
బొ ంకవచుు నఘము ప ందుఁ దధ్వప!  

8-586-మతేతభ వికీీడతిము 
కులమున్ రాజాముుఁ ద్ేజమున్ నిలుపు మీ కుబుా ండు విశింభర్ుం 
డలతిం బో ుఁడు; తిివికమీసుుర్ణ వాుఁడెై నిండు బహిాెండముం; 
గలుఁడే మానప నొకండు? నా పలుకు లాకర ణంపు కర్ణంబులన్; 
వలద్ీ ద్ానము గీనముం బనుపుమా వర ణన్ వద్ానోతతమా!  

8-587-వచనము 
అని యిట ి  హితంబు పలుకుచుని కులాచార్ుానకు క్షణమాత ినిమీల్లత 
లోచనుండయి యశసరి యిటినియిె. 

8-588-సీస పదాము 
నిజ మాన తిచిుతి వీవు మహాతెక! ; 
మహిని గృహ్సథధర్ెంబు నిద్వయ 
యర్థంబుుఁ గామంబు యశమును వృతితయు; 
 న యాద్వ పాిప్రంప నితుత  ననియు 
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నర్థ లోభంబున నర థుఁ బొ మెను టెట ి ?; 
పల్లకి లే దనుకంటెుఁ బాప మ్మద్వా? 
యెిటిట  దుషకర్ుెని నే భర ంచెదుఁ గాని; 
 సతాహమనుని మోవుఁ జాల ననచుుఁ 

8-588.1-తటేగతీి 

పలుకద్ే తొలి్ల భూద్ేవి బహి్ెతోడ 
సమర్ముననుండి తిర్ుగక చచుుకంటె 
బల్లకి బొ ంకక నిజమునుఁ బర్ుఁగుకంటె 
మానధనులకు భదంిబు మఱియుుఁ గలద్ె.  

8-589-కంద పదాము 
ధ్ాతినిి హ్ల్లకునకును సు 
క్ేతిము బీజములు నొకటుఁ జేకుఱు భంగ ం 
జితమిుగ ద్ాత కీవియుుఁ 
బాతిము సమకూర్ునటిట  భాగాము గలద్ే?  

8-590-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కారే రాజులు? రాజాముల్ గలుగవే? గరోినితిం బొ ందరే? 
వారేరీ సరర మూటుఁగట ట కొని పో వం జాల్లరే? భూమిప్ెైుఁ 
బేర ైనం గలద్?ే శిబిపమిుఖ్ులుం బీితిన్ యశః కాముల ై 
యిార ేకోర్ుకలు? వార్లన్ మఱచిరే యికాకలమున్? భార్్వా!  

8-591-కంద పదాము 
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ఉడుగని కతీువులుఁ వతిములుఁ 
బొ డగనుఁ జన నటిట  ప డవు ప డవునుఁ గుఱచెై 
యడిగ డినుఁట; ననుబో ుఁటికి 
నిడరాద్ె మహానుభావ! యిష్ాట ర్థంబుల్.  

8-592-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆద్వన్ శ్రసీతి కొపుపప్ెైుఁ, దనవుప్ెై, నంసో తతరీయంబుప్ెై, 
బాద్ాబాంబులప్ెైుఁ, గపో లతటిప్ెై, బాల్లండిప్ెై నూతిమ 
రాాదం జ ందు కర్ంబు గ ంీ దగుట మీుఁద్ెై నా కర్ంబుంట మే్ల్ 
గాద్?ే రాజాము గీజామున్ సతతమే్? కాయంబు నాపాయమే్?  

8-593-మతేతభ వికీీడతిము 
నిర్యంబెైన, నిబంధమ్మైన, ధర్ణీ నిర్ూెలనంబెైన, దు 
ర్ెర్ణంబెైనుఁ గులాంతమ్మైన నిజమున్ రానిముె; కానిముె పో ; 
హ్ర్ుుఁడెైనన్, హ్ర యిెైన, నీర్జభవుం డభాాగతుండెైన నౌుఁ; 
ద్వర్ుగన్ నేర్దు నాదు జిహ్ి; వినుమా; ధ్ీవర్ా! వే యిేటికిన్?  

8-594-ఆటవ లద్వ 
నొడివినంత పట ట  నుసలక యిచుుచ  ో
నేల కట ట  విషుణ ుఁ డేటి మాట? 
గటెటనేనిుఁ ద్ాన కర్ుణించి విడుచును 
విడువకుండ నిముె విమలచర త!  
8-77- బల్లద్ాననిర్ణయము 
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8-595-కంద పదాము 
మే్ర్ువు దల కింీ ద్ెైనను 
బారావార్ంబు ల్లంకుఁ బాఱిన లోలో 
ధ్ార్ుణి ర్జమ్మై పోయినుఁ 
ద్ారాధిము బదధమ్మైనుఁ దపపక యితుత న్.  

8-596-మతతకోకిలము 
ఎనిడుం బర్ువేుఁడుఁ బో ుఁడట; యేికలుం డుఁట; కని వా 
ర్నిదముెలు న ైన లేర్ుఁట; యనిివిదాల మూల గో 
షరఠ న ి ఱింగ న పోి డ గుజాుఁట; చేతు లగగ ్  వసరంప నీ 
చినిి పాపనిుఁ ద్యిసరపుచుుఁగ జితత  మొలిదు సతతమా!  

8-597-వచనము 
అని యిట ి  సతా పదవీ పిమాణ తతపర్ుండును, వితర్ణ కుతూహ్ల 
సతతవర్ుండును, విమల యశసుకండును, దృఢ మనసుకండును, 
నియతసతాసంధుండును, నర థజన కమలబంధుండును న ైన బల్లం జూచి 
శుకుీండు గోప్రంచి "మద్ీయ శ్ాసనం బతికీమించితివి గావున శ్రఘకొాలంబునుఁ 
బదభషిుట ండవుుఁ గ" మెని శ్ాపం బిచెు బల్లయును గుర్ుశ్ాపతపుత ండయుా 
ననృతమార్్ంబు నకభిముఖ్ుండుుఁ గాకుండె; అపుపడు. 

8-598-ఆటవ లద్వ 
బతిుక వచుుుఁగాుఁక బహ్ుబంధనముల ైన 
వచుుుఁగాక లేమి వచుుుఁగాక 
జీవధనముల ైనుఁ జ డుుఁగాక పడుుఁగాక 
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మాటుఁ ద్వర్ుుఁగ లేర్ు మానధనులు.  
8-78- వామనునికది్ానమిచుుట 

8-599-వచనము 
అ యావసర్ంబున. 

8-600-ఆటవ లద్వ 
దనుజలోకనాథు దయిత వింధ్ాావళి 
రాజవదన మదమరాళ్ గమన 
వట ని కాళ్ళుుఁ గడుగ వర్హేమ ఘటమున 
జలముుఁ ద్ెచెు భర్త సని యిెఱిుఁగ .  

8-601-వచనము 
అయావసర్ంబునుఁ గపటవట నకు న ద్ాా నవేందుిం డిటినియిె. 

8-602-కంద పదాము 
ర్మాె మాణవకోతతమ!  
ల మాె నీ వాంఛితంబు లే దన కితుత ం 
ద్ెమాె యడుగుల నిట  రా 
నిమాె కడుగంగవలయు నేటికిుఁ దడయన్?  

8-603-వచనము 
అనిన విని 

8-604-మతేతభ వికీీడతిము 
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బల్ల ద్ెైతేాంద ికర్దియిా కృత జలపకి్ాళ్నవాాప్రత కిన్ 
జలజాతాక్షుుఁడు చాుఁచె యోగ  సుమనససంపాిర థతశ్రదీముం 
గల్లతానమ ొర్మా లలాటపదవీ కసూత ర కా శ్ాదమున్ 
నల్లనామోదము ర్తినూపుర త నానావేదముం బాదమున్.  

8-605-కంద పదాము 
సుర్లోక సముదధర్ణము 
నిర్తశ్రకీర్ణ మఖిల నిగమాంతాలం 
కర్ణము భవసంహ్ర్ణము 
హ్ర చర్ణము నీుఁటుఁ గడిగ  నసురోతతముడున్.  

8-606-వచనము 
ఇట ి  ధర్ణీసుర్ దక్ిణ చర్ణ పకి్ాళ్నంబు చేసర వామపాదంబు గడిగ  తతాపవన 
జలంబు శిర్ంబునం జలుి కొని వార ు ద్ేశ కాలాద్వ పర గణ నంబు చేసర. 

8-607-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
విపాియపకిటవతిాయ భవతే విషుణ సిర్ూపాయ వే 
దపాిమాణావిద్ే తిిపాద ధర్ణిం ద్ాసాామి! యంచుం గ ీయా 
క్ిపుు ండెై దనుజేశిర్ుండు వడుగుం జే సాుఁచి పూజించి బి 
హ్ెప్ీితమెని ధ్ార్పో సె భువనం బాశుర్ాముం బొ ందగన్.  

8-608-వచనము 
తతాకలంబున. 

8-609-ఆటవ లద్వ 
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నీర్ధ్ార్ుఁ బడుఁగ నీక యడాంబుగాుఁ 
గలశర్ంధ ిమాుఁపగాను ద్ెల్లసర 
హ్ర యుుఁ గావుా నేతి మటుఁ గుశ్ాగంీబున 
నడువ నేకనేతుిుఁ డయిెా నతుఁడు.  

8-610-వచనము 
అంత 

8-611-మతేతభ వికీీడతిము 
అమరారాతి కరాక్షతోజిఝత పవితాింభః కణశ్ేణీికిం 
గమలాధ్ీశిర్ుుఁ డొడెా  ఖ్ండిత ద్వవౌకసాసవమిజినెసతముం 
గమలాకరి్ణ సుపశిసతము ర్మాకాంతాకుచోపాసతమున్ 
విమలశ్ర ీకుచశ్ాత చూచుక తటీవినాసతమున్ హ్సతమున్.  

8-612-కంద పదాము 
మునిజన నియమాధ్ార్ను 
జనితాసుర్ యువతి నేతజిలకణ ధ్ార్న్ 
దనుజేంద ినిరాధ్ార్ను 
వనజాక్షుుఁడు గ్నియిె బల్లవివర ాతధ్ార్న్.  

8-613-ఆటవ లద్వ 
కమలనాభు న ఱిుఁగ  కాలంబు ద్ేశంబు 
న ఱిుఁగ  శుకుీ మాట ల ఱిగ  నాశ 
మ్మఱిుఁగ  పాత ిమనుచు నిచెు ద్ానము బల్ల 
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మహి వద్ానుాుఁ డొర్ుుఁడు మఱియుుఁ గలుఁడె.  

8-614-కంద పదాము 
బల్ల చేసరన ద్ానమునకు 
నళినాక్షుుఁడు నిఖిలభూత నాయకుుఁ డగుటం 
గలకల మని దశద్వకుకలు 
బళిబళి యని ప గడె భూతపంచక మనఘా!  

8-615-కంద పదాము 
క్ితి ద్ానమిచుు నతుఁడును 
నతికాంక్షుఁ బర గహీించు నతుఁడును దుర త 
చుాతుల ై శతవతసర్ములు 
శతమఖ్ లోకమునుఁ గీడీ సలుపుదు ర లమిన్.  

8-616-వచనము 
అట ి గావున నే ద్ానంబును భూద్ానంబునకు సదృశంబు గానేర్దు; గావున 
వసుంధరా ద్ానం బిచిుతి; వుభయలోకంబులం గీర త సుకృతం బులు పడయు" 
మని పల్లకి య మాెయావట ం డిటినియిె. 

8-617-కంద పదాము 
ఇద్వ యిేమి వేుఁడితని నీ 
మద్వ వగవక ధ్ార్పోయుమా; సతాము ప్ెం 
ప దవుఁగ గోర న యర్థం 
బిద్వ యిచుుట ముజాగంబు ల్లచుుట మాకున్.  
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8-618-వచనము 
అని పల్లకిన వట ని పలుకులకు హ్రి్ నిర్ార్ చేతసుకండెై వ ైరోచ నుండు. 

8-619-ఆటవ లద్వ 
పుటిట  నేర్ుుకొన నొ పుటటక నేర ునో 
చిటిట  బుదుధ  ల్లటిట  ప టిటవడుగు 
ప టట నుని వ లి బూమ్మలు నని నవిి 
యెిలమి ధర్ణి ద్ాన మిచెు నపుడు.  

8-620-ఆటవ లద్వ 
గహీ్ మునీంద ిసరదధ  గంధర్ి కినిర్ 
యక్ష పక్ి ద్ేవతాహి పతులు 
ప గడి ర్తని పె్ంపుుఁ; బుషపవరి్ంబులు 
గుర సె ద్ేవతూర్ాకోటి మొర్సె.  

8-621-వచనము 
ఇట ి  ధ్ారా పర గహీ్ంబు చేసర. 
8-79- తివిికమీసుుర్ణంబు 

8-622-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఇంతింతెై, వట ుఁడింతయిెై మఱియుుఁ ద్ా నింతెై నభోవీథవప్ెై 
నంతెై తోయదమండలాగమీున కలింతెై పభిారాశిప్ెై 
నంతెై చందుిని కంతయిెై ధుివునిప్ెై నంతెై మహ్రాిటిప్ెై 
నంతెై సతాపద్యనితుం డగుచు బహిాెండాంత సంవర ధయిెై.  
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8-623-మతేతభ వికీీడతిము 
ర్విబింబం బుపమింపుఁ బాతిమగు ఛతంిబెై శిరోర్తిమ్మై 
శవీణాలంకృతియిెై గళాభర్ణమ్మై సౌవర్ణకేయూర్మ్మై 
ఛవిమతకంకణమ్మై కటిసథల్ల నుదంచదాంటయిెై నూపుర్ 
పవిర్ంబెై పదప్ీఠమ్మై వట ుఁడు ద్ా బహిాెండమున్ నిండుచోన్.  

8-624-వచనము 
ఇట ి  విషుణ ండు గుణతయిాతెకంబగు విశిర్ూపంబు ధర యించి భువియును, 
నభంబును, ద్వవంబును, ద్వశలును, ద్వశ్ాఛిదంిబు లును, సముదంిబులునుుఁ, 
జలదచల భూతనివహ్ంబులుం ద్ానయిెై యేికీభవించి, కమీకమీంబున 
భూలోకంబునకుం బొ డవ ై భువరోి  కంబు నతికమీించి, సువరోి కంబును దలకడచి, 
మహ్రోి కంబు ద్ాుఁటి, జనలోకంబునకు మీుఁద్ెై, తపంబునకు నుచి్ాతుండెై, 
సతాలోకంబు కంటె నౌనితాంబు వహించి, యిెడ ల్లఱుములు సందులు ర్ంధ ి
ములు లేకుండ నిండి, మహాద్ేహ్ మహితుండెై చర్ణతలంబున ర్సాతలంబునుుఁ, 
బాదంబుల మహియును, జంఘల మహమధంిబు లును, జానువులుఁ 
బతతిత రిసముదయంబులును, నూర్ువుల నిందసిేన మర్ుద్ణంబులును, 
వాససథాలంబున సంధాయు, గుహ్ాంబునుఁ బజిాపతులును, జఘనంబున 
దనుజులును, నాభిని నభంబును, నుదర్ంబున నుదధ్వసపతకంబును, నుర్ంబున 
ద్ార్కానికర్ంబును, హ్ృదయంబున ధర్ెంబును, నురోజంబుల 
ఋతసతాంబులును, మనంబునుఁ జందుిండును, వక్షంబున గమలహ్సత  యగు 
లక్ిెయుుఁ, గంఠంబున సామాద్వ సమసత  వేదంబులును, భుజంబులుఁ బుర్ంద 
రాద్వ ద్ేవతలునుుఁ, గర్ణంబుల ద్వశలును, శిర్ంబున నాకంబును, శిరో జంబుల 
మే్ఘంబులును, నాసాపుటంబున వాయువును, నయ నంబుల సూర్ుాండును, 
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వదనంబున వహిియు, వాణి నఖిలచేంద ససముదయంబును, ర్సనంబున 
జలేశుండును, భూియుగళ్ం బున విధ్వనిషేధంబులును, ఱెపపల 
నహ్ో రాతంిబులును, లలాటం బునుఁ గోపంబును, నధర్ంబున లోభంబును, 
సపర్శంబునుఁ గామం బును, రేతంబున జలంబును, బృషఠ ంబున నధర్ెంబును, 
గమీణం బుల యజఞంబులును, ఛాయల మృతుావును, నగవులవలన ననేక 
మాయావిశ్ేషంబులును, రోమంబుల నోషధులును, నాడమపది్ేశం బుల 
నదులును, నఖ్ంబుల శిలలును, బుద్వధ  నజుండును, బాిణం బుల 
ద్ేవర ిగణంబులును, గాతంిబున జంగమ సాథ వర్ జంతు సంఘం బులును 
గలవాుఁడయి, జలధర్నినద శంఖ్ శ్ార్ఙ సుదర్శన గద్ాదండ ఖ్ డా్ క్షయ 
బాణతూణీర్ విభాిజితుండును, మకర్కుండల కిరీట కే యూర్ హార్ కటక కంకణ 
క్సుత భమణి మే్ఖ్లాంబర్ వనమాల్లకా విరాజితుండును, సునంద నంద జయ 
విజయ పమిుఖ్ పర చర్ వాహినీ సంద్యహ్ పర వృతుండును, నమే్య 
తేజఞవిరాజితుండును, న ై బిహాెండంబు దన మే్నికపుప తెఱంగున నుండ 
విజృంభించి. 

8-625-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక పాదంబున భూమి గప్రప ద్వవి వే ఱొ ంటన్ నిరోధ్వంచి యొం 
డొకటన్ మీుఁద్వ జగంబు ల లిుఁ దొ్డి, నొండొంటిన్ విలంఘి్ంచి. ప 
టటక బహిాెండకటాహ్ముం బెటిల్ల వేండంిబెై పర్ుల్ గానరా 
కొకుఁడెై వాగాృగలభుాుఁడెై హ్ర  విభుం డొపాపర  విశ్ాికృతిన్.  

8-626-ఆటవ లద్వ 
ఒక పదంబు కింీద నుర ి పదెము నంటి 
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కొని పంకలవము కొమర్ుుఁ ద్ాల ు; 
నొకటి మీుఁదుఁ దమిె కొద్వుఁగ న తేుఁటినా 
వ లసె మినుి నృప! తిివికీమమున.  

8-627-వచనము 
తతసమయంబున. 

8-628-ఆటవ లద్వ 
జగము ల లి ద్ాుఁటి చనిన తిివికమీు 
చర్ణనఖ్ర్ చంద ిచంద్వకిలను 
బొ నుుఁగు పడియిె సతామున బహి్ెతేజంబు 
ద్వవసకర్ుని ర్ుచుల ద్వవియ బో ల .  

8-629-సీస పదాము 
భవబంధములుఁ బాసర బహి్ెలోకంబునుఁ; 
 గాపుర్ంబులు చేయు ఘనులు రాజు 
లా మరీచాాదులు, నా సనంద్ాదులు; 
 నా ద్వవాయోగీందుి లచట న పుడు 
మూర తమంతంబుల ై మొోయు పురాణ త; 
 రాకమాియ నియమే్తిహాస ధర్ె 
సంహితాదులు గుర్ుజాఞ నాగ ినిరా్గా; 
 కర్ుెల ై మఱియును గలుగునటిట 

8-629.1-తటేగతీి 
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వార్ ల లిుఁ జొచిు వచిు సరాిధ్వపు 
నంఘి్ుొఁ జూచి మొొకిక ర్ధ్వక భకితుఁ 
దమ మనంబు లందుుఁ దలచు నిధ్ానంబుుఁ 
గంటి మనుచు నేుఁడు మంటి మనుచు.  

8-630-మతేతభ వికీీడతిము 
తన పుటిట లి్లద్ె ప మెటంచు నజుుఁడుం దనాిభిపంకేర్ుహ్ం 
బు నిరీక్ించి నటించి యునిత పదంబుం జూచి తతాపదసే 
చనముం జేసెుఁ గమండలూదకములం జలి్లంచి; తతోత యముల్ 
వినువీథవం బవిహించె ద్ేవనద్వనా విశ్ాితుెకీర తపభిన్.  

8-631-వచనము 
తతసమయంబున. 

8-632-సీస పదాము 
యోగమార్్ంబున నూహించి బహ్ువిధ; 
 పుషపద్ామంబులుఁ బూజ చేసర 
ద్వవాగంధంబులుుఁ ద్ెచిు సమర పంచి; 
 ధూపద్ీపములుఁ ద్యడయత డ నిచిు 
భూర  లాజాక్షతంబులు జలి్ల ఫలములుుఁ; 
 గానిక ల్లచిు రాగములుఁ బొ గడి 
శంఖ్ాద్వర్వములు జయఘోషములుుఁ జేసర; 
 కర్ుణాంబునిధ్వ! తిివికమీ! యటంచు 
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8-632.1-ఆటవ లద్వ 
బహి్ె మొదలు లోకపాలుర్ుుఁ గ్నియాడి; 
ర లి ద్వశల వనచరేశిర్ుండు 
జాంబవంతుుఁ డర గ  చాటె భేర ధిని 
వ లయుఁ జేసర విషుణ  విజయ మనుచు.  

8-633-కంద పదాము 
అనిిజగంబులుఁ ద్ాన ై 
యుని జగనాిథుుఁ జూడ నొగ  భావింపం 
గనిందక మన మందక 
సనుితులం జేసర ర్పుడు సభుాలు బల్లయున్.  
8-80- ద్ానవులువామనుప్ెైక ళ్ళుట 

8-634-వచనము 
అంత నొయాన పూర్ిపకిార్ంబున వామనాకార్ంబు వహించి యుని 
వామనునిం గని "పదతయి వాాజంబున నితండు సకల మహమ మండలంబు 
నాకమీించె కపటవట ర్ూప తిరోహితుండగు విషుణ ండని యెిఱుంగక మన 
ద్ానవేందుిుఁడు సతాసంధుండు గావున మాటుఁ ద్వర్ుగక యిచెు నతని వలన 
నేర్ంబు లేదు ఈ కుబుా ం డపతిిహ్త తేజః పభిావంబున సజాకట ట గా ని 
జాగంబులం బర గహీించి, పరా్నాా దులకు విసరా్నంబు చేయందలంచి యునివాుఁ, 
డమ పాఱునిం దూఱి పాఱనీక నిర ాంచుటుఁ గరా్ం" బని తరా్నంబులును 
గరా్నంబులునుుఁ జేయుచు, వజాియుధ్ాధ్వ మర్ుజేాతలగు హేతి పహిేతి 
విపచిితితము ఖ్ుాలయిన ర్కకసులు పె్కకం డుికుకమిగ ల్ల యుదధంబునకు సని 
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ధుల ై పర్శు పటిటస భలాి ద్వ సాధనంబులు ధర యించి కసరమ్మసంగ  ముసరర కొని 
దశద్వశలుఁ బసిర ంచినుఁ జూచి హ్ర పర చర్ులు సునంద నంద జయ జయంత 
విజయ పబిలోదబల కుముద కుముద్ాక్ష తార్గక్షా పుషపదంత విషికేసన 
శీుతద్ేవ సాతిత పమిుఖ్ులగు దండనాథు లయుత వేదండ సముదాండ 
బలులుుఁ దమతమ యూ థంబుల నాయుధంబులతోడం గూర్ుుకొని 
ద్ానవానీకంబులం బర్ లోకంబున కనుచువార్ల ై వార్ల న దుర్కని 
కదనంబునకున్ బర్ వసంబు చేయుచునిం గనుంగ్ని శుకుీశ్ాపంబుుఁ దలంచి 
దనుజ వలిభుం డిటినియిె. 

8-635-సీస పదాము 
రాక్షసో తతములార్! ర్ండు పో రాడక; 
 కాలంబు గాద్వద్వ కలహ్మునకు; 
సర్ిభూతములకు సంపద్ాపదలకు; 
 బభిువ ైన ద్ెైవంబుుఁ బర భవింప 
మన మోపుదుమ్మ? తొలి్ల మనకు రాజాంబును; 
 సుర్లకు నాశంబు స ర ద్వ నిచిు 
విపరీతముగుఁ జేయు వేలుప నే మందము; 
 మనపాల్ల భాగాంబు మహిమ గాక;  

8-635.1-తటేగతీి 

వ ఱచి పలుమాఱుుఁ బాఱెడి విషుణ భట లు 
మిముె న గచుట దైె్వంబు మే్ర్ గాద్ె? 
మనకు న పుపడు దైె్వంబు మంచిదగును 
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నాుఁడు గ లుతుము పగవార  నేుఁడు వలదు.  

8-636-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

8-637-కంద పదాము 
పలు దుర్్ంబులు సచివులు 
బలములు మంతౌిషధములు బహ్ు శ్ేముషరయుం 
గల్లగ యు సామోపాయం 
బులుఁ గాల మ్మఱింగ  నృపుడు పో ర్ుట యొపుపన్.  
8-81- బల్లనిబంధ్వంచుట 

8-638-వచనము 
అట ి  గావున ర్ణంబున శతుిల కిపుప డెదుర్ు మోహ్ర ంచుట కార్ాంబుుఁ గాదు; 
మనకుం దగు కాలంబున జయింతము; నలంగక తొలంగుం డనిన దలంగ  
భాగవత భట భీతుల ై చికిక ర్కకసులు ర్సా తలంబునకుం జని; ర్ంత హ్ర  
హ్ృదయం బెఱింగ  తార్గక్షానందనుండు యాగసుతాాహ్ంబున వార్ుణ పాశంబుల 
నసుర్వలిభుని బంధ్వంచెను; అంత. 

8-639-కంద పదాము 
బాహ్ులుుఁ బదములుుఁ గటిటన 
శ్రహీ్ర  కృపగాక యిేమి జేయుదు నని సం 
ద్ేహంిపక బల్ల నిల్లచెను 
హాహార్వ మ్మసుఁగ  దశ ద్వగంతములందున్.  
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8-640-కంద పదాము 
సంపద చెడియును ద్ెైనాము 
గంపంబును లేక తొంటికంటెను బెంపుం 
ద్ెంపును న ఱుకయు ధ్ెైర్ాము 
వంపని సుర్వ ైర ుఁ జూచి వట ుఁ డిటినియిెన్.  

8-641-సీస పదాము 
ద్ానవ! తిిపదభూతల మితుత  నంటివి; 
 ధర్ణిుఁ జంద్ాిర్ుక ల ంద్ాుఁక నుందు 
ర్ంత భూమియు నొకక యడుగయిెా నాకును; 
 సిరోి కమును నొకక చర్ణమయిెా; 
నీ స ముె సకలంబు నేుఁడు ర ండడుగులు; 
 గడమ పాదమునకుుఁ గలద్ె భూమి? 
యిచెుద ననిర్థ మీని దురాతుెండు; 
 నిర్యంబు బొ ందుట నిజముగాద్ె?  

8-641.1-తటేగతీి 

కాన దుర్్తికినిుఁ గ్ంత కాల మర్ుగు 
కాక యిచెుదవేని వేగంబ నాకు 
నిపుడ మూుఁడవ పదమున కిముెుఁ జూపు 
బాిహ్ెణాధ్ీనములు ద్యివ బిహ్ెవశమ్మ?  

8-642-వచనము 
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అని యిట ి  వామనుండు పలుక సతాభంగ సంద్ేహ్ విషద్వగధ శలా నికృతత  
హ్ృదయుం డయుాను విషణుణ ండుుఁ గాక వ ైరోచని పసిని వదనంబుతోడుఁ జినిి 
పోి డ వడుగున కి టినియిె. 

8-643-ఆటవ లద్వ 
సూనృతంబుుఁ గాని నుడియదు నా జిహ్ి 
బొ ంకుఁజాల; నాకు బొ ంకు లేదు; 
నీ తృతీయపదము నిజము నా శిర్మున 
న లవు జేసర ప్ెట ట  నిర్ెలాతె!  

8-644-ఆటవ లద్వ 
నిర్యమునకుుఁ బాిపత  నిగహీ్ంబునకును 
బదవిహమనతకును బంధనమున 
కర్థ భంగమునకు నఖిల దుఃఖ్మునకు 
వ ఱవ ద్ేవ! బొ ంక వ ఱచినట ి .  

8-645-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

8-646-సీస పదాము 
తలి్లదండుిలు ననిదముెలు జ ల్లకాండుి; 
 గుర్ువులు శిక్ింపుఁ గ్ఱతపడున ? 
ప్రదప మే్లగుుఁ గాక; పృథుమద్ాంధులకును; 
 ద్ానవులకు మాకుుఁ దఱియిెఱింగ  
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విభంిశచక్షువు వ లయ నిచుుటుఁ జేసర; 
 గుర్ువులలోనాద్వగుర్ువ వీవ; 
నీవు బంధ్వంచిన నిగహీ్మో లజా; 
 యో నషరటయో బాధయో తలంప 

8-646.1-తటేగతీి 

నినుిన ద్వర ంచి పో రాడి నిరా్రాదు 
లాద్వయోగీందుి లంద్ెడు నటిట  టెంకి 
నందరే తొలి్ల పె్కకండుి? హ్రి్మూర త! 
యిాశ! నీ యెిడ దురి్భ మే్మి కలదు?  

8-647-మతేతభ వికీీడతిము 
చెల్లయిే మృతుావు? చుటటమే్ యముుఁడు? సంసేవార్ుథ లే కింకర్ుల్? 
శిలలం జేసెన  బహి్ెదనుి? దృఢమే్ జీవంబు? నో చెలిరే; 
చల్లతం బరట యిెఱుంగ కీ కపట సంసార్ంబు నికకంబుగాుఁ 
దలుఁచున్ మూఢుుఁడు సతాద్ాన కర్ుణాధరాెద్వనిర్ుెకుత ుఁడెై.  

8-648-సీస పదాము 
చుటాట లు దొ్ంగలు సుతులు ఋణసుథ లు; 
 కాంతలు సంసార్ కార్ణములు; 
ధనము లసరథర్ములు; దను వతి చంచల; 
 గారాార్ుథ  లనుాలు; గడచుుఁగాల 
మాయువు; సతిర్ మ్మైశిర్ా మతి శ్రఘొ; 
 మని కాద్ె తమ తండిి నతకర ంచి 
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మా తాత సాధుసమెతుుఁడు పహిిాదుండు; 
 నీ పాదకమలంబు నియతిుఁ జేర  

8-648.1-తటేగతీి 

భదుిుఁ డతనికి మృతి లేని బతిుకుుఁ గల్లగ  
వ ైర్ుల ై కాని తొలి్ల మా వార్ుుఁ గాన 
ర్ర థవ ై వచిు నీవు న నిడుగు టెలి 
బదెలోచన! నా పుణా ఫలము గాద్ె?  

8-649-వచనము 
అని యిట ి  పలుకుచుని యవసర్ంబున. 

8-650-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ ద్ెైతేాందుిుఁడు ప్ీనవక్షు, నవపద్ాెక్షుం, బిశంగాంబరా 
చాేదున్. నిర్ెలసాధువాదు. ఘనసంసారాద్వవిచేేదు. సం 
శ్రదీున్, భకితలతాధ్వరోహిత హ్ర శ్రపీాదు, నిఃఖ్ేదుుఁ, బ ి
హిాదున్ బో ధకళావినోదుుఁ గనియిెన్ హ్రి్ంబుతో ముందటన్ 
8-82- పిహిాద్ాగమనము 

8-651-వచనము 
ఇట ి  సమాగతుండెైన తమ తాతం గనుుఁగ్ని విరోచన నందనుండు 
వార్ుణపాశబదుధ ండుుఁ గావునుఁ దనకుం దగ న నమసాకర్ంబు జేయ రామింజేసర 
సంకులాశీువిలోల లోచనుండెై సరగు్ పడి నత శిర్సుకండెై నమొభావంబున మొొకుక 
చెలి్లంచె; నంతుఁ బహిిాదుుఁడు ముఖ్మండ పంబున సునంద్ాద్వ పర చర్ సమే్తుండెై 
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కూర్ుుని వామనద్ేవునిం గని యానంద బాషపజలంబులుుఁ 
బులకాకుంర్ంబులున్ న ర్య దండపణిామం బాచర ంచి యిటిని వినివించె. 

8-652-సీస పదాము 
ఇతనికి మునుి నీ విందపిదం బిచిు; 
 నేుఁడు తిపిుపటయును న ఱయమే్లు 
మోహ్నా హ్ంకృతి మూలంబు గరాింధ; 
 తమస వికార్ంబు ద్ాని మానిప 
కర్ుణ ర్క్ించుటుఁగాక బంధ్వంచుటే?; 
 తతతవజుఞ నకు మహేందతిిమే్ల? 
నీ పాదకమలంబు నియతిుఁ గ్ల్లున ద్ాని; 
 బో లునే సుర్రాజా భోగపర్త?  

8-652.1-తటేగతీి 

గర్ి మే్పార్ుఁ గనుిలు గానరావు; 
చెవులు వినరావు; చితతంబు చికుకపడును; 
మఱచు నీ సేవలనిియు మహిమ మానిప 
మే్లు చేసరతి నీ మే్టి మే్ర్ చూప్ర.  

8-653-వచనము 
అని పల్లకి జగద్ీశిర్ుండును నిఖిలలోక సాక్ియు నగు నారాయణ ద్ేవునకు 
నమసకర ంచి, పహిిాదుండు పలుకు చుని సమయం బున. 

8-654-మతేతభ వికీీడతిము 
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తతమతతద్విపయాన యిెై కుచ నిర్ుంధచోే ళ్ సంవాానయిెై 
ధృత భాష్ాపంబు వితాన యిెై కర్యుగాధ్ీ నాల్లక సాథ నయిెై 
పతిబిక్ాం మమ దే్హి కోమలమతే! పద్ాెపతే! యంచుుఁ ద 
తసతి వింద్ాావళి చేర్వచెుుఁ ద్వజిగ దకి్ామనున్ వామనున్.  

8-655-వచనము 
వచిు యచేుడియ తచుర్ణ సమీపంబునం బణితయిెై నిలువంబడి యిటినియిె. 

8-656-కంద పదాము 
నీకుం గీడీార్థము లగు 
లోకంబులుఁ జూచి పర్ులు లోకులు కుమతుల్ 
లోకాధ్ీశుల మందుర్ు 
లోకములకు రాజవీవ లోకసుత తాా!  

8-657-కంద పదాము 
కా దనుఁడు ప ముె లే ద్ీ 
రా దనుఁడు జగతత ర యైెిక రాజాము నిచెున్ 
నా దయితుుఁ గటటనేటికి? 
శ్రదీయితాచితతచోర్! శితీమంద్ారా!  
8-83- హిర్ణాగరాాగమనము 

8-658-వచనము 
అని యిట ి  వింధ్ాావళియుం బహిిాదుండును వినివించు నవసర్ం బున 
హిర్ణాగర్ుాండు చనుద్ెంచి యిటినియిె. 
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8-659-సీస పదాము 
భూతలోకేశిర్! భూతభావన! ద్ేవ!; 
 ద్ేవ! జగనాిథ! ద్ేవవందా! 
తన స ముె సకలంబుుఁ దపపక నీ కిచెు; 
 దండయోగుాుఁడు గాడు ద్ానపర్ుుఁడుుఁ; 
గర్ుణింప నర్ుిండు గమలలోచన! నీకు; 
 విడిప్రంపు మీతని వ ర్పు ద్ీర్; 
తోయపూర్ము చలి్ల దూరాింకుర్ంబులుఁ; 
 జేర  నీ పదము లర ుంచునటిట 

8-659.1-తటేగతీి 

భకితయుకుత ుఁడు లోకేశుపదము నందు 
నీవు పతిాక్షముగ వచిు నేుఁడు వేుఁడ 
న ఱిుఁగ  తన రాజా మంతయు నిచిు నటిట 
బల్లకిుఁ దగునయా! దృఢపాశబంధనంబు?  

8-660-వచనము 
అని పల్లకిన బహి్ెవచనంబులు విని భగవంతుం డిటినియిె. 

8-661-సీస పదాము 
ఎవినిుఁ గర్ుణింప నిచేయించితి వాని; 
 యఖిల వితతంబు నే నపహ్ర ంతు 
సంసార్ గుర్ుమద సతబుా ుఁడెై యిెవిుఁడు; 
 ద్ెగడి లోకము ననుి ధ్వకకర ంచు 
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నతుఁ డెలి కాలంబు నఖిల యోనుల యందుుఁ; 
 బుట ట చు దుర్్తిుఁ బొ ందుుఁ బిదప 
వితత  వయో ర్ూప విద్ాా బల ైశిర్ా; 
 కర్ె జనెంబుల గర్ి ముడిగ  

8-661.1-తటేగతీి 

యేిక విధమున విమలుుఁడెై యెివిుఁ డుండు 
వాుఁడు నా కూర ు ర్క్ింపవలయువాుఁడు; 
సతంభ లోభాభిమాన సంసార్ విభవ 
మతుత ుఁడెై చెడ నొలిుఁడు మతపర్ుండు.  

8-662-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బదుధ ండెై గుర్ుశ్ాపతపుత ుఁడయి తా బంధువజితాకుత ుఁడెై 
సరద్ెైధ శిర్ాముుఁ గోలుపో యి విభవక్మణుండున ై ప్ేదయిె ై
శుదధతింబును సతాముం గర్ుణయున్ స ంప్ేమియుం దపపుఁ డు 
దుబదుధ ండెై యజయాఖ్ామాయ గ ల్లచెం బుణుాం డితం డలుపుఁడే.  

8-663-ఆటవ లద్వ 
అసుర్నాథుుఁ డనుచు ననఘుని మరాాద 
యేిను జూత మనుచు నింత వలుక 
నిజము పల్లక  నితుఁడు నిర్ెలాచార్ుండు 
మే్లుమే్లు నాకు మ్మచుువచుు.  
8-84- రాక్షసుల సుతలగమనంబు 
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8-664-కంద పదాము 
సావర ణ మనువు వేళ్ను 
ద్ేవంేదుిండగు నితండు ద్ేవతలకు; దు 
రాావిత మగు నా చోటికి 
రావించెద; నంతమీుఁద ర్క్ింతు దయన్.  

8-665-కంద పదాము 
వాాధులుుఁ దపుపలు నొపుపలు 
బాధలుుఁ జ డి విశికర్ెభావిత దనుజా 
రాధ్వత సుతలాలయమున 
నేధ్వత విభవమున నుండు నితుఁ డంద్ాకన్.  

8-666-వచనము 
అని పల్లకి బల్లం జూచి భగవంతుం డి టినియిె. 

8-667-సీస పదాము 
సేమంబు నీ కిందసిేన మహారాజ!; 
వ ఱవకు మే్లు నీ వితర్ణంబు; 
వేలుపు లం దుండ వడేుక పడుదుర్ు; 
 దుఃఖ్ంబు ల్లడుములు దుర్ెర్ణము 
లాతుర్తలు నొపుప లందుండు వార కి; 
 నొందవు సుతల మందుండు నీవు; 
నీ వంపు జేయని నిరా్రారాతుల; 
 నా చక ీమే్తెంచి నఱకుచుండు;  
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8-667.1-ఆటవ లద్వ 
లోకపాలకులకు లోనుగా వకకడ 
ననుా ల ంతవార్ లచట? నినుి 
న లి ప ి దుా  వచిు యేిను ర్క్ించెదుఁ 
గర్ుణతోడ నీకుుఁ గానవతుత .  

8-668-కంద పదాము 
ద్ానవ ద్ెైతుాల సంగతిుఁ 
బూనిన నీ యసుర్భావమును ద్యడయత  మ 
ద్ాధ యనమునుఁ దలుఁగ  పో వును 
మానుగ సుతలమున నుండుమా మా యాజఞన్.  

8-669-వచనము 
అని యిట ి  పలుకుచుని ముమూెర్ుత ల ముదుకవేలుప తియాని న యాంపుుఁ 
పలుకుుఁ జ ఱకు ర్సంపుసో నలు వీనుల తెర్ువులం జొచిు లోను బయలు నిండి 
ఱెపపల కపుప దపపం ద్యిచికొని కనుుఁ గవ కొలంకుల నలుగులు వ డల్లన 
చందంబున సంతసంబునం గనీిర్ు మునీిర ై పఱవ, నుర్ః ఫలకంబునం 
బులకంబులు కులకం బులయి తిలకంబు లగతత ుఁ, గేలు మొగ డిు న కొకని 
వేడుకం ద్ొికుకడు పడుచుుఁ జికకని చితతంబునుఁ జకకని మాటల ర్కకసుల ఱేుఁ 
డిటినియిె. 

8-670-ఉతపలమాల 

ఎనిడు లోకపాలకుల నీ కృపుఁ జూడని నీవు నేుఁడు న 
నుినితుుఁ జేసర నా బతిుకు నోజయు నానతి యిచిు కాచి తీ 
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మనిన ల్మ దయార్సము మాటలు పె్దాఱికంబుుఁ జాలవే? 
పనిగతలప! నిన ిఱిుఁగ  పటిటన నాపదుఁ గల్నేర్ుునే?  

8-671-వచనము 
అని పల్లకి హ్ర కి నమసకర ంచి బహి్ెకుం బణిామంబు జేసర, యిందు ధర్ునకు 
వందనం బాచర ంచి, బంధవిముకుత ండెై తన వార్లతోుఁ జేర కొని బల్ల 
సుతలంబునకుం జనియిె; నంత హ్ర  కృపావశంబునం గృతార్ుథ ండెై కులోద్ాధ ర్కుం 
డయిన మనుమనిం గని సంతోషరంచి పహిిాదుండు భగవంతున కిటినియిె. 

8-672-సీస పదాము 
చతురాననుుఁడు నీ పసిాదంబు గానుఁడు; 
 శర్ుిుఁడమ లక్షుెల జాడుఁ బొ ందుఁ, 
డనుాల క కకడి? దసుర్ులకును మాకు; 
 బహిాెద్వపూజితపదుుఁడ వయిన 
దురి్భుండవు నీవు దుర్్పాలుుఁడ వ ైతి; 
 పదెజాదులు భవతాపదపదె 
మకర్ంద సేవన మహిమ న ైశిర్ాంబు; 
 లంద్వర  కాక యేి మలపమతుల 

8-672.1-తటేగతీి 

మధ్వక దురోానులము కుతిసతాతెకులము 
నీ కృపాదృషరటమార్్ంబు న లవు చేర్ 
నేమి తప మాచర ంచితి మ్మనిుఁగలమ్మ? 
మముెుఁ గాచుట చితంిబు మంగళాతె!  
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8-673-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

8-674-ఆటవ లద్వ 
సర్ిగతుుఁడ వయుా సమదర్శనుుఁడ వయుా 
నొకట విషమవృతిత  నుండు దర్య 
నిచేలేనివార  కీవు భకుత లు గోర్ు 
తలుఁపు ల్లతుత  కలపతర్ువు మాడిక.  

8-675-వచనము 
అని వినివించుచుని పహిిాదుం జూచి పర్మ పుర్ుషుం డిటినియిె. 

8-676-తేటగతీి 

వతస! పహిిాద! మే్లు నీ వార్ు నీవు 
స ర ద్వ మనుమనిుఁ ద్యడొకని సుతలమునకుుఁ 
బయనమ్మై ప ముె నే గద్ాపాణి నగుచుుఁ 
జేర  ర్క్ింప దుర తంబు చెంద దచట.  

8-677-వచనము 
అని యిట ి  నియమించినం బర్మే్శిర్ునకు నమసకర ంచి వలగ్ని కర్కమల 
పుట ఘటిత నిటల తట ండయి, వీడొకని, బల్లం ద్యడొకని సక 
లాసుర్యూథంబునుం ద్ాను నొకక మహాబిలద్ాిర్ంబు చ్చిు పహిిాదుండు 
సుతల లోకంబునకుం జనియిె; నంత బహి్ెవాదు లయిన యాజకుల 
సభామధాంబునం గూర్ుుని శుకుీనిం జూచి నారాయణుం డి టినియిె. 
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8-85- బల్లయఙ్ఞమువిసతర ంచుట 

8-678-ఆటవ లద్వ 
ఏమిుఁ గ్ఱత పడియిె నీతని జనింబు 
విసతర ంపు కడమ విపవిర్ా! 
విషమ మయిన కర్ె విసర్ంబు బాిహ్ెణ 
జనులు చూచినంత సమతుఁ బొ ందు.  

8-679-వచనము 
అనిన శుకుీం డి టినియిె. 

8-680-సీస పదాము 
అఖిల కర్ెంబుల కధ్వనాథుుఁడవు నీవ; 
 యజేఞశుుఁడవు నీవ యజఞపుర్ుష! 
పతిాక్షమున నీవు పర తుషరట  నొంద్వనుఁ; 
 గడ మే్లుఁ కలు్  నే కర్ెములకు? 
ధనద్ేశకాలార్ితంతమింతంిబులుఁ; 
 గ్ఱుఁతలు నినుిుఁ బేర్కనిన మాను; 
నయినుఁ గావింతు నీ యానతి భవద్ాజఞ; 
 మ్మలుఁగుట జనులకు మే్లుుఁ గాద్ె?  

8-680.1-తటేగతీి 

యింతకంటెను శుభము నా క చటుఁ గలుగు 
ననుచు హ్ర పంపు శిర్మున నావహించి 
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కావుాుఁ డసురేందుి జనింబు కడముఁ ద్ీర ు 
మునులు విపుు లు సాహాయామునుఁ జర ంప.  

8-681-వచనము 
ఇ విిధంబున వామనుం డయి హ్ర  బల్ల నడిగ , మహిం బర గహీించి, తనకు 
నగజీుండగు నమరేందుినకుం ద్వది్వవంబు సదయుం డయి యొసంగ ; న తతర  దక్ష 
భృగు పమిుఖ్ పజిాపతులును, భవుండును, గుమార్ుండును, ద్ేవర ి, 
ప్రతృగణంబులును, రాజులును, ద్ానును గూడికొని చతురాననుండు గశాపునకు 
నద్వతికి సంతోషంబుగా లోకంబులకు లోకపాలుర్కు "వామనుండు వలిభుం" 
డని నియమించి యంత ధర్ెంబునకు యశంబునకు లక్ిెకి శుభంబులకు 
ద్ేవత లకు వేదంబులకు వితంబులకు సిరా్ పవర్్ంబులకు "నుప్ేందుిండు 
పధి్ానుం" డని సంకల్లపంచె నా సమయంబున. 

8-682-కంద పదాము 
కమలజుుఁడు లోకపాలుర్ు 
నమరేందుినిుఁగూడి ద్ేవయానంబున న 
యామరావతికిని వామను 
నమర్ం గ్నిపోయి ర్ంత నట మీుఁద నృపా!  

8-683-ఆటవ లద్వ 
బలి్లదంపుద్యడు పాిపున నిందుిని 
కిందపిదము చరే్ు టిట ి  గల్లగ ుఁ; 
దనకు నాఢుాుఁడెైన తముెుఁడుుఁ గల్లగ నుఁ 
గోర్ుకలని కేల కొఱుఁత నొందు?  
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8-684-కంద పదాము 
పా లడుగుఁడు మే్ లడుగం 
డేలుఁడు బిక్ించి యనికిచెుుఁ ద్వజిగమున్ 
వేలుపులతలి్ల కడపటి 
చూలుం బో లంగుఁ గలర  స లయని తముెల్.  

8-685-ఆటవ లద్వ 
కడుపు బదర్గాుఁగ గ్డుకులుఁ గనుకంటె 
దలి్ల కొకుఁడె చాలు బలి్లదుండు; 
తిిదశగణముుఁ గని యద్వతి గానుపు ద్ీఱుఁ 
జినిి మే్టివడుగుుఁ గని యట ి .  

8-686-వచనము 
ఇట ి  దే్వేందుిండు వామన భుజపాల్లతం బగు తిిభువనసామాొజా విభవంబు 
మర్ల నంగీకర ంచె; నపుపడు బహి్ెయు, శర్ుిండునుుఁ, గుమార్ుండును, భృగు 
పమిుఖ్ులయిన మునులునుుఁ, బితృద్ేవత లును, దక్ాద్వ పజిాపతులును, 
సరదుధ లును, వ ైమానికులును మఱి యుం దకికన వార్లును బర్మాదుాతబెైన 
విషుణ ని సుమహాకర్ెం బులకు నాశుర్ాంబు నొందుచుుఁ, బశింసరంచుచు, 
నాడుచుం, బాడుచు, తమతమ నివాసంబులకుం జని;" ర్ని చెప్రప శుకుం డి 
టినియిె. 

8-687-తేటగతీి 

మనుజనాథ! తిివికమీు మహిమ కొలుఁద్వ 
యెిఱుుఁగుఁ దర కంప ల కికంప న విుఁడయపుుఁ? 
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గుంభినీ రేణుకణములు గుఱుతు పె్ట ట  
వాుఁడు నేర్ుఁడు; తకికన వార  వశమ్మ?  

8-688-కంద పదాము 
అదుాత వర్తనుుఁడగు హ్ర  
సద్ాావితమ్మైన విమలచర తము వినువాుఁ 
డుదాట వికమీుుఁడెై తుద్వ 
నుద్ాాసరతల్మలుఁ బొ ందు నుతతమ గతులన్.  

8-689-తేటగతీి 

తగ ల్ల మానుష ప్ెైతృక ద్ెైవ కర్ె 
వేళ్లందుుఁ ద్వవిికీమ వికీమంబు 
ల కక డెకకడుఁ గీర తంతు ర విరేనిుఁ 
బొ ందుదుర్ు నితా సౌఖ్ాంబు భూవరేంద!ి  

8-690-మతేతభ వికీీడతిము 
జడుల ై నాకముుఁ గోలుపో వు సుర్లం జంభార నిం బోి వుఁగా 
వడుగ ై భూమి బదతయిం బిడుటక ై వ ైరోచనిన్ వేుఁడి ర ం 
డడుగుల్ సాుఁచి తిివికీమసుుర్ణ బహిాెండంబుుఁ ద్ా నిండుచుం 
గడు మోదంబున నుండు వామనున క కాకలంబునన్ మొొక కదన్.  

8-691-వచనము 
అని యిట ి  శుకుండు రాజునకు వామనావతార్చర తంబు చెప్ెపనని సూతుండు 
మునులకుం జ ప్రపన విని, వార్ లతని కిటినిర . 
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8-86- మతాసయవతార్కథాపాిర్ంభం 

8-692-సీస పదాము 
విమలాతె! విన మాకు వేడక యయిెాడి; మునుి; 
 హ్ర  మతసయమ్మైన వృతాత ంతమ్మలిుఁ; 
గర్ెబదుధ ని భంగ  ఘనుుఁ డమశిర్ుుఁడు లోక; 
 నింద్వతంబెై తమోనిలయమ్మైన 
మీనర్ూపము నేల మే్ లని ధర యించె?; 
 న కకడ వర తంచె? నేమి చేసె? 
నాదామ్మై వ లయు న యావతార్మునకు న ; 
 యాద్వ కార్ణంబు? గారాాంశ మ్మట ి ?  

8-692.1-ఆటవ లద్వ 
నీవు దగుదు మాకు నిఖిలంబు న ఱిుఁగ ంపుఁ 
ద్ెల్లయుఁ జ పపవలయు, ద్ేవద్ేవు 
చర త మఖిలలోక సౌభాగా కర్ణంబు 
గాద్ె? విసతర ంపు కమీముతోడ.  

8-693-వచనము 
అని మునిజనంబులు సూతు నడిగ న నతం డిటినియిె మీర్ లడిగ న యిా 
యర్థంబుుఁ బరీక్ినిరేందుిం డడిగ న భగవంతుం డగు బాదరా యణి యిటినియిె. 

8-694-సీస పదాము 
విభుుఁ డమశిర్ుుఁడు వేదవిపగిోసుర్సాధు; 
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 ధరాెర్థములుఁ గావుఁ దనువుుఁ ద్ాల్లు, 
గాల్లచందంబున ఘనర్ూపములయందుుఁ; 
 దనుర్ూపములయందుుఁ దగ ల్లయుండు; 
న కుకవుఁ దకుకవ ల నిుఁడు నొందక; 
 నిర్ు్ ణతింబున న ఱియు ఘనుుఁడు; 
గుర్ుతయుుఁ గ్ఱుఁతయు గుణసంగతివహించు; 
 మనుజేశ! చోదామే్ మతసయ మగుట?  

8-694.1-తటేగతీి 

వినుము పోయిన కలాపంతవేళ్ుఁ ద్ొ లి్ల 
దవిిళ్ద్ేశపురాజు సతావతిుండు 
నీర్ు ద్ాివుచు హ్ర ుఁగూర ు నిషఠ తోడుఁ 
దపముుఁ గావించె నొకయిేటి తటము నందు.  

8-695-వచనము 
మఱియు, నొకకనాుఁ డమే్ెద్వనీ కాంతుండు గృతమాల్లక యను నేటి ప ంత 
హ్ర సమర్పణంబుగా జలతర్పణంబు జేయు చుని సమ యంబున నా రాజు 
ద్యసరట నొకక మీనుప్రలి దవిల్లవచిున నుల్లకిపడి, మర్లం దర్ంగ ణీ జలంబు 
నందు శకుల శ్ాబకంబు విడిచె; నట ి  విడి వడి నీటిలో నుండి జలచర్పో తంబు 
భూతలేశిర్ున కి టినియిె. 

8-696-మతతకోకిలము 
పాట వచిున జాఞ తి ఘాతులు పాపజాతి ఝషంబు ల్మ 
యేిటుఁ గ్ండొక మీనుప్రలిల నేఱి పటిట  వధ్వంప న 
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చోే ట  నుండక నీదు ద్యసరల్ల చ్చిు వచిున ననుి న 
టేటటుఁ ద్యివుఁగుఁ బాడియిే? కృప యింత లేక దయానిధ్ీ!  

8-697-ఆటవ లద్వ 
వలలు ద్ార్ు నింక వచిు జాలర  వేుఁట 
కాఱు నేఱు గలుఁచి కార్ప్ెటిట 
మిడిసర పో వనీక మ్మడుఁ బట ట కొనియిెద; 
ర్పుప డెందుుఁ జొతుత ? ననఘచర త!  

8-698-కంద పదాము 
భక్ంిచు నొండె ఝషములు 
శిక్ింతుర్ు ధూర్ుత  లగండెుఁ; జ డకుండ ననున్ 
ర్క్ంిపు ద్ీనవతసల! 
పకి్మణులుఁ గాచుకంటె భాగాము గలద్ే?  

8-699-వచనము 
అనిన విని కర్ుణాకర్ుండగు న విిభుండు మ్మలిన య యాంభశుర్ 
డింభకంబునుుఁ గమండలు జలంబునం బెటిట  తన న లవునకుం గ్ని పోయిె, 
నద్వయు నొకక రాతంిబునం గుండిక నిండి తనకు నుండ నిముె చాలక 
రాజనుాన కి టినియిె. 

8-700-కంద పదాము 
ఉండ నిద్వుఁ గ్ంచె మ్మంతయు 
నొండొకటిం ద్ెముె భూవరోతతమ! యనుడున్ 
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గండకముుఁ ద్ెచిు విడిచెను 
మండలపతి సల్లల కలశ మధామున నృపా!  

8-701-వచనము 
అద్వయును ముహ్ూర్తమాతింబునకు మూుఁడు చేతుల నిడుప్ెై యుదంచంబు 
నిండి పట ట  చాలక వేఱొ ండుుఁ దె్ మెనవుడు నా రాచ పటిట  కర్ుణాగుణంబునకు 
నాటపట ట ుఁ గావున గండకంబు నొండొకక చిఱుతమడుుఁగున నునిచె; నద్వయు నా 
సరోవర్ జలంబునకు నగ్లం బైె తనకు సంచర ంప నద్వ గ్ంచెం బని పల్లకినం 
బుడమిఱేడు మంచి వాుఁడగుటం జేసర యా కంచర్ంబు నుదంచిత జలాసపదంబెైన 
హ్రదం బునందు నిడియిె; నద్వయు నా సల్లలాశయంబునకును నధ్వకంబెై ప్ెర్ుుఁగ 
నిముె చాలదని చెప్రపకొనిన నపుపణుాం డొప్ెపడి నడవడిం దపపని వాుఁడెైన 
కతంబున న మెహామీనంబును మహార్ణవంబున విడిచె; నద్వయును 
మకరాకర్ంబునం బడి రాజున కిటిను "ప్ెను మొ సళ్ళు ముసర కొని కసరమసంగ  
మింొగ డి; నింతకాలంబు నడప్ర కడ పట ద్వగవిడువకు వ డలుఁ ద్వగువు" మని 
యిెల్లంగ ంప ద్ెల్లసర కడపట యనీిటితిర్ుగుడు పోి డకుం బుడమిఱేుఁ డిటినియిె. 

8-702-సీస పదాము 
ఒక ద్వనంబున శతయోజనమాతమిు; 
 విసతర ంచెదు నీవు; వినము చూడ 
మిట వంటి ఝషముల న నిుఁడు న ఱుుఁగము; 
 మీనజాతుల కిటిట మే్ను గలద్ె? 
యేిమిటి క విుఁడ? వీ ల్మలుఁ ద్వపి్ెపదు; 
 కర్ుణ నా పనుిలుఁ గావ వేుఁడ ి
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యంభశుర్ంబెైన హ్ర వి నే న ఱిుఁగ తి; 
 నవాయ నారాయణాభిధ్ాన 

8-702.1-తటేగతీి 

జనన సంసరథతి సంహార్ చతుర్చితత ! 
ద్ీనులకు భకుత లకు మాకు ద్వకుక నీవ; 
నీదు ల్మలావతార్ముల్ నిఖిలభూత 
భూతి హేతువుల్ మొొక కదుఁ బుర్ుషవర్ా!  

8-703-కంద పదాము 
ఇతర్ులముుఁ గాము చితసం 
గతులము మా పాల్ల నీవుుఁ గల్లగ తి భకత 
సరథతుుఁడవగు నినుి న పుపడు 
నతి చేసరనవాని కేల నాశముుఁ గలుగన్.  

8-704-కంద పదాము 
శ్రలీలనాకుచవేద్వకుఁ 
గేళీపర్తంతబిుద్వధ ుఁ గీడీించు సుఖ్ా 
లోలుుఁడవు ద్ామసాకృతి 
నేలా మతసయంబ వ ైతి వ ఱిుఁగ ంపు హ్ర!ీ  
8-87- మీనావతార్ుని ఆనతి 

8-705-వచనము 
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అని పలుకు సతావతి మహారాజునకు నయుాగంబు కడపటుఁ బళి్య వేళ్ 
సముదంిబున నేకాంతజన ప్ీితుండయి విహ్ర ంప నిచిేంచి మీన ర్ూపధర్ుండెైన 
హ్ర  యిటినియిె. 

8-706-సీస పదాము 
ఇటమీుఁద నీ రాతిికేడవద్వనమునుఁ; 
 బదెగర్ుాన కొకక పగలు నిండు; 
భూర్ుావాద్వక జగంబులు మూుఁడు విలయాబిధ ; 
 లోన మునుంగు; నాలోనుఁ బెదా 
నావ చేర్ుఁగ వచుు; నా పంపు ప్ెంపున; 
 ద్ానిప్ెై నోషధ్వతతులు బీజ 
రాసులు నిడి పయోరాశిలో విహ్ర ంపుఁ; 
 గలవు సపతర్ుి లుుఁ గలసర తిర్ుుఁగ 

8-706.1-ఆటవ లద్వ 
మొోలుఁ గాన రాక ముంచు ప్ెంజీుఁకటి 
మిడుకుచుండు మునుల మే్నివ లుుఁగుుఁ 
ద్ొలకుచుండు జలధ్వ ద్యధూయమాన మ్మై 
నావ ద్ేలుచుండు నర్వరేణా!  

8-707-వచనము 
మఱియు న నాివ మునీిటి కర్ళ్ుకు లోనుుఁ గాకుండ, నిర్ుుఁ గ లం కుల వ నుక 
ముందట నేమఱకుండుఁ, బెన ిఱుుఁలగు నా గఱులన్ జడి యుచుుఁ బొ డువ 
వచిున బలుగాీహ్ంబుల నొడియుచు సంచర ంచెద; ఒకక ప్ెనుుఁబాము చేర్ువ నా 
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యనుమతిం బొ డచూప్ెడు ద్ానంజేసర సుడిగాడుపల కతంబున నావ వడిం 
ద్వర్ుగంబడకుండ నా కొముె తుద్వం పద్వలము చేసర నీకునుుఁ దపసులకును 
నలజడి చెందకుండ మునీిట ని పాపటం దమిెచూల్ల రేయి వేగునంతకు 
మ్మలంగ ద; నద్వ కార్ణంబుగా జలచర్ ర్ూపంబుుఁ గయికొంటి; మఱియు నొక 
పయిోజనంబుుఁ గలదు; నా మహిమ పర్బహి్ెం బని తెల్లయుము; నినుి 
ననుగహీించితి" నని సతావితుండు చూడ హ్ర  తిరోహితుం డయిెా; 
అయావసర్ంబున. 

8-708-ఆటవ లద్వ 
మతసయర్ూప్ర యిెైన మాధవు నుడుగులుుఁ 
దలుఁచికొనుచు రాచతపసర యొకక 
దర్ాశయాుఁ దూర్ుపుఁ దలగడగాుఁ బండి 
కాచి యుండె నాుఁటి కాలమునకు.  

8-709-వచనము 
అంతుఁ గలాపంతంబు డాసరన 

8-710-కంద పదాము 
ఉలిసరత మే్ఘ పంకుత లు 
జలి్లంచి మహ్ో గవీృషరట  జడిగ్ని కుర యన్ 
వ లి్ల విర సర జలరాసులు 
చెల ి ల్ల కటటలను ద్ాుఁటి సీమల ముంచెన్.  
8-88- కలాపంతవర్ణన 
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8-711-వచనము 
తదనంతర్ంబ 

8-712-తేటగతీి 

మునుి పో యిన కలాపంతమున నరేంద!ి 
బహి్ె మనుఁగ న ైమితితక పిళ్య వేళ్ 
నింగ ప్ెై నిటటతొలుఁకు మునీిటిలోనుఁ 
గూల  భూతాళి జగముల కొలుఁదు ల డల్ల.  

8-713-వచనము 
అంత న మెహారాతిి యందు 

8-714-మతేతభ వికీీడతిము 
న ఱ ిన లిపుపడు నిల్లు పాిణిచయమున్ నిర ెంచి నిర ెంచి వీుఁ 
ప్రఱయన్ నీలు్ చు నావుల్లంచుచు నజుం డే సృషరటయున్ మాని మే్ 
నొఱుఁగన్ ఱెపపలు మూసర కేల్ దలగడెై యుండంగ నిద్వంిచుచున్ 
గుఱు ప్ెటటం ద్ొడుఁగ ం గలల్ గనుచు నిరోాషరంచుచున్ భూవరా!  

8-715-ఆటవ లద్వ 
అలసర స లసర నిదుర్ నంద్వన పర్మే్షరఠ  
ముఖ్ము నందు వ డల  మొదల్ల శీుతులు 
నపహ్ర ంచె నొక హ్యగీవీుుఁ డను ద్ెైతా 
భట ుఁడు; ద్ొంగుఁ దొ్డర్ బర్ుల వశమ్మ?  

8-716-కంద పదాము 
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చదువులుుఁ దన చేుఁ బడినం 
జదువుచుుఁ బెన్ బయల నుండ శంకించి వడిం 
జదువుల ముదుకుఁడు గూర్ుకుఁ 
జదువుల తసకర్ుుఁడు చ్చెు జలనిధ్వ కడుపున్.  

8-717-వచనము 
ఇట ి  వేదంబులు దొ్ంగ ల్ల ద్ొంగర్కకసుండు మునీిట మునింగ న, వాని 
జయింపవలసరయు, మాొనుద్ీుఁగ ల వితతనంబుల ప తతర్లు పె్ నీిట నాని 
చెడకుండ మనుపవలసరయు న లి కార్ాంబులకుం గావల్ల యగునా 
పుర్ుష్ో తతముం డ ప్ెపను రేయి చ్ర్ుదల యందు. 

8-718-కంద పదాము 
కుఱుగఱులు వలుుఁద మీసలు 
చిఱుద్యకయుుఁ బసరుఁడి యొడలు సరర గల ప డలున్ 
న ఱ ిమొగము నొకక కొముెను 
మిఱుచూపులుుఁ గల్లగ  యొకక మీనం బయిెాన్.  
8-89- గుర్ుపాఠనీవిహ్ర్ణము 

8-719-వచనము 
ఇట ి  లక్ష యోజనాయతం బయిన పాఠీనంబెై విశింభర్ుండు జలధ్వ చ్చిు. 

8-720-సీస పదాము 
ఒకమాట  జలజంతుయూథంబులోుఁగూడు; 
 నొకమాట  దర్ులకు నుఱికి వచుు; 
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నొకమాట  మింటికి నుదర  యులింఘి్ంచు; 
 నొకమాట  లోపల నొద్వుఁగ  యుండు; 
నొకమాట  వారాశి నొడలు ముంపమిుఁ జూచు; 
 నొకమాట  బహిాెండ మొర్యుఁ దలుఁచు; 
నొకమాట  ఝషకోటి నొడిసర యాహార ంచు; 
 నొకమాట  జలముల నుమిసర వ ైచు;  

8-720.1-తటేగతీి 

గఱులు సార ంచు; మీసాలుుఁ గడలు కొలుపుుఁ; 
బొ డలు మ్మఱయించుుఁ; గనుిలుఁ ప లప మార్ుు; 
నొడలు జళిప్రంచుుఁ దళ్తళ్ లగలయ మీన 
వేషర ప్ెనీిట నిగమ గవేషర యగుచు.  
8-90- కడల్లలో నావనుగాచుట 

8-721-వచనము 
అంతకు ముని సతావతిుండు మహార్ణవంబులు మహమవలయంబు ముంచు 
నవసర్ంబున భకత పరాధ్ీనుం డగు హ్ర ుఁ దలంచుచు నుండ నారాయణ 
ప్ేిర తయిెై యొకక నావ వచిునం గనుంగ్ని. 

8-722-మతేతభ వికీీడతిము 
చని సతావతిమే్ద్వనీదయితుుఁ డయజం బూని మాొనాీుఁగ  వి 
తతనముల్ ప్ెకుకలు నావప్ెై నిడి హ్ర ధ్ాానంబుతో ద్ానిప్ెై 
ముని సంఘంబులుుఁ ద్ాను న కిక వ ఱతో మునీిటిప్ెైుఁ ద్ేలుచుం 
గనియిెన్ ముందట భకతలోక హ్ృదలంకరీెణమున్ మీనమున్.  
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8-723-వచనము 
కని జలచరేందుిని కొముెన నొకక ప్ెనుుఁ బాపతాిటన నావుఁ గటిట , సంతసరంచి 
డెందంబు నివుర్ుకొని తపసుిలుం ద్ాను నా రాచప్ెదా మీనాకార్ుండగు 
వేలుపఱేని నిటిని ప గడం ద్ొడంగ . 

8-724-మతేతభ వికీీడతిము 
తమలోుఁ బుట ట  నవిదా గప్రపకొనుడుం దనూెలసంసార్ వి 
భమిుల ై కొందఱు ద్ేలుచుం గలుఁగుచున్ బల ింటలన్ ద్ెైవ యో 
గమునం ద్ే పర్మే్శుుఁ గ్ల్లు ఘనుల ై క వైలా సంపాిపుత ల  ై
పమిదంబందుదు ర్టిట  నీవు కర్ుణం బాల్లంపు మమీెశిరా!  

8-725-ఉతపలమాల 

కనుిలు గలు్ వాుఁడు మఱి కాననివార కిుఁ ద్యివుఁ జూపుఁగాుఁ 
జని తెఱంగు మూఢునకు సనెతిుఁ ద్ా గుర్ుుఁడౌట సూర్ుాుఁడే 
కనుిలుగాుఁగ భూతములుఁ గాంచుచు నుండు ర్మే్శ! మాకు ను 
దానియమూర తవ ై గుర్ువవ ై యల సద్తిజాడుఁ జూపవే.  

8-726-కంద పదాము 
ఇంగలముతోడి సంగతి 
బంగార్ము వన ి గలుగు భంగ ని దితేస 
వాంగకీృతుల యఘంబులు 
భంగంబులుఁ బొ ందు ముకిత పాిప్రంచు హ్రీ!  

8-727-కంద పదాము 
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హ్ృదయిేశ! నీ పసినిత 
పద్వవేలవపాల్ల లేశభాగము కతనం 
ద్వదిశ్ేందతిిము గలదుఁట; 
తుద్వ నిను మ్మప్రపంప నేద్వ ద్ొర్కదు శ్రశీ్ా!  

8-728-కంద పదాము 
ప్ెఱవాుఁడు గుర్ు డటంచును 
గ్ఱగాని పదంబు చూపుఁ గుజనుండగు నీ 
న ఱ తోివ నడవ నేర ున 
నఱమఱ లేనటిటపదమునందు దయాబీధ !  

8-729-మతేతభ వికీీడతిము 
చెల్లవ ై చుటటమవ ై మనసరథతుుఁడవ ై చినూెర తవ ై యాతెవ ై 
వలన ై కోర్ుకలపంటవ ై విభుుఁడవ ై వర తలుి  నినొిలికే 
పలువ ంటంబడి లోక మకకట; వృథా బద్ాా శమ్మై పో యిెడిన్ 
నిలువన్ నేర్ుున  హేమరాశిుఁ గనియున్ నిరాాగుాుఁ డంభశశయా!  

8-730-ఆటవ లద్వ 
నీర్రాశిలోన నిజకర్ె బదామ్మై 
యుచితనిదుిఁ బొ ంద్వ యుని లోక 
మే్ మహాతుెచేత న పపటి మే్లాకంచు 
నటిట  నీవు గుర్ుుఁడ వగుట మాకు.  

8-731-కంద పదాము 
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ఆల్లంపుము వినిప మిద్ె 
వేలుపు గమిఱేని నినుి వేుఁడికొనియిెదన్ 
నాలోని చికుక మానిచి 
నీలోనికిుఁ గ్ంచుుఁ బొ ముె నిఖిలాధ్ీశ్ా!  

8-732-వచనము 
అని యిట ి  సతావతిుండు పల్లకిన సంతసరంచి మతసయర్ూపంబున 
మహాసముదంిబున విహ్ర ంచు హ్ర  పురాణపుర్ుషుం డగుటం జేసర 
సాంఖ్ాయోగకియీాసహితయగు పురాణసంహిత నుపద్ేశించె; నమెహారాజు 
ముని సమే్తుండెై భగవనిిగద్వతంబెై సనాతనంబగు బిహ్ెసిర్ూపంబు విని 
కృతార్ుథ ం డయిెా; నతం డిమెహాకలపంబున వివసితుం డనం బర్ుఁగ న 
సూర్ుానకు శ్ాీదధద్ేవుండన జనిెంచి శ్రహీ్ర  కృపావశంబున నేడవ మనువయిెా; 
అంత నవిిధంబున బెనురేయి నిండునంతకు సంచర ంచి జలచరాకార్ుండగు 
నారాయణుండు తనిిశ్ాంత సమయంబున. 

8-733-మతేతభ వికీీడతిము 
ఉఱ కంబో నిధ్వ రోసర వేదముల కుయుాన్ ద్ెైనాముం జూచి వేుఁ 
గఱు లలాి ర ు ముఖ్ంబు సాుఁచి బలువీుఁకంద్య ుఁక సార ంచి మే్ 
న ెఱయన్ ద్ౌడలు దీ్టి మీస లదర్న్ మీనాకృతిన్ విషుణ ుఁ డ 
కకఱటిిం ద్ాుఁకి వధ్వంచె ముషరటదళితగాీవున్ హ్యగీవీునిన్.  
8-91- పిళ్యావసానవర్ణన 

8-734-వచనము 
అంతం బిళ్యావసాన సమయంబున. 
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8-735-సీస పదాము 
ఎపుపడు వేగు నం చెదుర్ు చూచుచునుండు; 
 మునుల డెందంబులం ముదము నొందుఁ, 
ద్ెల్లవితోుఁ బకిక నిద్వంిచు భార్తి లేచి; 
 యోర్పయిెాదుఁ జకక నొతిత  కొనుఁగ, 
మల్లనమ్మై ప్ెనురేయి మకొికన తేజంబుుఁ; 
 ద్ొంటి చందంబునుఁ ద్ొంగల్లంపుఁ 
బాిణుల సంచితభాగధ్ేయంబులుుఁ; 
 గనుిల కొలకులుఁ గానుఁబడుఁగ,  

8-735.1-తటేగతీి 

నవయవంబులుుఁ గదల్లంచి, యావుల్లంచి 
నిదుర్ుఁ దె్పపఱి, మే్లాకంచి, నీల్్ల, మలుఁగ , 
యొడలు విఱుచుచుుఁ గనుుఁగవ లుసుముకొనుచు. 
ధ్ాత గూర్ుుండె సృషరట  సంధ్ాత యగుచు.  

8-736-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

8-737-ఆటవ లద్వ 
వాసవార ుఁ జంప్ర వాని చేుఁ బడియుని 
వేదకోటి చికుక విచిు తెచిు 
నిదుర్ మాని యుని నీర్జాసనునకు 
నిచెుుఁ గర్ుణతోడ నీశిర్ుండు.  
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8-738-కంద పదాము 
జలర్ుహ్నాభుని కొఱక ై 
జలతర్పణ మాచర ంచి సతావతిుుఁ డా 
జలధ్వ బతిికి మను వయిెాను; 
జలజాక్షునిుఁ గ్లువ క ందు సంపదుఁ గలద్ే?  
8-92- మతాావతార్కథాఫలసృతి 

8-739-ఆటవ లద్వ 
జనవిభుండు దపసర సతావితుండును 
మతసయర్ూప్ర యిెైన మాధవుండు 
సంచర ంచినటిట  సదమలాఖ్ాానంబు 
వినిన వాుఁడు బంధ విర్హితుండు.  

8-740-కంద పదాము 
హ్ర  జలచరావతార్ముుఁ 
బర్ువడి పతిిద్వనముుఁ జదువుఁ బర్మపదంబున్ 
నర్ుుఁ డొందు వాని కోర్ుకలు 
ధర్ణీశిర్! సరద్వధ ుఁ బొ ందుుఁ దథాము సుమీె.  

8-741-మతేతభ వికీీడతిము 
పళి్యాంభోనిధ్వలోన మే్నెఱచి నిదంిజ ందు వాణీశు మో 
ముల వేదంబులుుఁ గ్ని దైె్తుాని మృతిం బొ ంద్వంచి సతావతిుం 
డలర్న్ బహి్ెము మాటలం దె్ల్లప్ర సరాిధ్ార్ుుఁడెై మీనమ్మై 
జలధ్వం గుీంకుచుుఁ ద్ేలుచున్ మ్మలుఁగు రాజనూెర తకిన్ మొొక కదన్.  
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8-742-వచనము 
అని చెప్రప. 
8-93- పూర ణ 

8-743-కంద పదాము 
రాజేంద!ి ద్ెైతాద్ానవ 
రాజమహాగహ్న దహ్న! రాజసుత తాా! 
రాజావతంస! మానిత 
రాజధరార ుత! గుణాఢా! రాఘవరామా!  

8-744-మాల్లని 

ద్వవిజర పువిద్ార!ీ ద్ేవలోకోపకారీ! 
భువనభర్నివార!ీ పుణార్క్ానుసార!ీ 
పవిిమలశుభమూరీత! బంధుపో షపవిరీత! 
ధవళ్బహ్ుళ్కీరీత! ధర్ెనితాానువరీత!  

8-745-గదాము 
ఇద్వ శ్ర ీపర్మే్శిర్ కర్ుణాకల్లత కవితావిచిత ికేసనమంతిిపుత ిసహ్జపాండితా 
పో తనామాతా పణిీతంబయిన శ్రమీహాభాగవత పురాణం బను మహాపబింధంబు 
నందు సాియంభువ సాిరోచిష్ో తతమ తామస మనువుల చర తంిబును, 
గర మకర్ంబుల యుదధంబును, గజేంద ిర్క్షణంబును, ర ైవత చాక్షుష మనువుల 
వర్తనంబును, సముద ిమథనంబును, కూరాెవతార్ంబును, గర్ళ్ భక్షణంబును, 
అమృతాద్వ సంభవంబును, ద్ేవాసుర్ కలహ్ంబును, హ్ర  కపటకామినీ 
ర్ూపంబున నసుర్ుల వంచించి ద్ేవతల కమృతంబు పోయుటయు, రాక్షస 
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వధంబును, హ్ర హ్ర్ సలాి పంబును, హ్ర  కపటకామినీర్ూప విభమిణంబును, 
వ ైవశిత సూర్ాసావర ణ దక్షసావర ణ బహి్ెసావర ణ భదసిావర ణ ద్ేవసావరీణందిసావర ణ 
మనువుల వృతాత ంతంబులును, బల్ల యుదధయాతయిును, సిర్్వర్ణనంబును, 
ద్ేవ పలాయనంబును, వామనావతార్ంబును, శుక ీబల్ల సంవాదంబునుుఁ, 
ద్వవిికమీ విసుుర్ణంబును, రాక్షసుల సుతల గమనంబును, 
సతావతిోపాఖ్ాానంబును, మీనావతార్ంబును నను కథలుుఁ గల యషటమ 
సకంధము. 
 





 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

నవమ సకంధము 
 

9-1- ఉపో ద్ాా తము 

9-1-కంద పదాము 
శ్రరీాజిత! మునిపూజిత! 
వార ధ్వ గరాితిరేక వార్ణ బాణా! 
సూర తాిణ! మహ్ో జావల 
సార్యశసాసంద!ి రామచంద ినరేంద్ాి!  

9-2-వచనము 
మహ్నీయ గుణగర షుఠ లగు నముెని శే్షీుఠ లకు నిఖిలపురాణ వాాఖ్ాాన వ ైఖ్రీ 
సమే్తుండెైన సూతుం డిటినియిె; నట ి  పాియోపవిషుట ం డయిన 
పరీక్ినిరేందుిండు శుకయోగీందుిం గనుంగ్ని. 
9-2- సూర్ావంశ్ార్ంభము 

9-3-సీస పదాము 
మనువుల నడవళ్ళు మరాాదలును వింటి; 
 మనింతర్ంబున మాధవుండు 
ద్వర గ న జాడలు ద్ెల్లసె సతావతిుం; 
 డను రాజు దవిిళ్ద్ేశ్ాధ్వపుండు 
పోయిన కలాపంతమున విషుణ  సేవించి; 
 విజాఞ నమును బొ ంద్వ వ లుుఁగుఱేని 
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కతుఁడు వ ైవసితుండెై పుటిట  మను వయిెా; 
 నతనికి నిక్ాికుుఁడాద్వగాుఁగుఁ 

9-3.1-తటేగతీి 

బదుర్ు గ్డుకులు గల ర్ండుి పర్ుఁగ వార  
వంశ మే్రీతి వర తంచె? వార లోనుఁ 
జనినవార ని జనువార ుఁ జన డువార ుఁ 
జ పపవే వాాసనందన! చితతగ ంచి.  

9-4-కంద పదాము 
చెవులార్ నేుఁడు వినియిెద 
ర్వివంశమునందుుఁ గలుగు రాజుల కీర్ుత ల్ 
వివర ంపు వర్ుసతోడను 
భువిుఁ బుణుాల కీర త వినినుఁ బుణాము గాద్ే!  

9-5-వచనము 
అనినం బరాశర్మునిమనుమం డిటినియిె. 

9-6-ఆటవ లద్వ 
వినుము మనువుకులము వేయి నూఱేండుి ను 
బర్ుఁగ విసతర ంచి పలుకరాదు 
నాకుుఁ ద్యచినంత నర్నాథ! వేగంబ 
యెిఱుకపడుఁగుఁ బిీతి నేర్పర ంతు.  

9-7-కంద పదాము 
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ఎకుకవ దకుకవ ప డవుల 
క కకటి మొదలయిన పుర్ుషుుఁ డింతయుుఁ జ డుఁ ద్ా 
నొకకుఁడుుఁ గలాపంతంబున 
నకకజమ్మై నిల ు విశి మతుఁడెై యుంటన్.  
9-3- వ వైసితమనువు జనెంబు 

9-8-సీస పదాము 
భూమీశ! యమెహాపుర్ుషుని నాభిమ; 
 ధామున బంగార్ుుఁ గ ందమిె మొల్లచె; 
నా దమిెపూవులో నటమీుఁదుఁ దనయంత; 
 నాలుగు మోముల నలువ పుటెట; 
నాబహి్ెమనమున నట మరీచి జనించెుఁ; 
 గశాపుం డతనికిుఁ గల్లగ నంత; 
నా కశాపునికి దక్ాతెజ యద్వతికిుఁ; 
 గ్మర్ుుఁడెై చీుఁకటి గ్ంగ ప డమ్మ;  

9-8.1-తటేగతీి 

జలజ బంధుని పె్ండాి ము సంజఞ యందు 
శ్ాీదధద్ేవుండు మనువు సంజాతుుఁ డయిెా; 
మనువునకు శదీధ  యనియిెడి మగువ యందుుఁ 
బదుర్ు గ్డుకులు గల్లగ ర  భదయిశులు.  

9-9-వచనము 
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వార్ ల్లక్ాికుండును, నృగుండును, శరాాతియు, ద్వషుట ండును, ధృషుట ండును, 
గర్ూశకుండును, నర షాంతుడును, బృషదుధ ర ండును, నభగుండును, గవియు నన 
న గడి; ర్టమునుి మనువు గ్డుకులు లేని వాుఁడయి, మితాివర్ుణుల 
నుద్ేాశించి. 
9-4- సుదుామాిదుల చర తి 

9-10-ససీ పదాము 
మనువు బిడాలు పుటట మఖ్ మాచర ంచుచ ;ో 
 నతని భార్ాయు హ్ో త నాశయీించి 
కూుఁతుర్ు పుటట నాకుం జేయు మని పల్లక; 
 వర్భకితతోుఁ బయోవతిము సల్లప్ె; 
నా సతి చెప్రపన టిధిర్ుాుఁడును హ్ో త; 
 నగుుఁగాక! వేలుపు మనుచుుఁ బల్లక ; 
హ్వి సందుకొని కూుఁతు ర్యిెాడు మని వష; 
 టాకర్ంబు చెపుపచుుఁ గద్వసర వేలి 

9-10.1-తేటగీతి 

హ్ో త ప్ెడచేత నిల యను నువిద పుటెట 
ద్ానిుఁ బొ డగని మనువు సంతాప మంద్వ 
కొడుకుమే్ల్ గాక; యిేటికిుఁ గూతు? ర్కట 
చెపపవే యని పోయిె వసరషుఠ కడకు.  

9-11-వచనము 
చని యిటినియిె. 
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9-12-కంద పదాము 
అయాా! కొడుకుల కొఱక ై 
యియాాగము నీ యనుజఞ నేుఁ జేయంగా 
నియాాుఁడు ద్ేల పుటెటను? 
మియాంతటివార  కొండు మే్ర్యుుఁ గలద్ే!  

9-13-వచనము 
అద్వయునుంగాక; మీర్ు బిహ్ెవాదులర్ు; మంతవిాదులర్ుుఁ; బాపంబు 
లందకుండం జేయించువా; ర ద్వ యిేమి?” యనవుడు మా తాత వసరషుఠ ండు 
హ్ో తృవాభిచార్ం బెఱింగ , మనువున కిటినియిె. 

9-14-తటేగతీి 

అధ్వప! సంకలప వ ైషమా మగుటుఁ జేసర 
హ్ో తకలితనంబుననువిదగల్లగ  
న ైనుఁగల్లగ ంతు నీకుుఁబిియాతెజునిగ 
నీవు మ్మచుంగుఁజూడు నా నేర్ుపబల్లమి.  

9-15-వచనము 
అని పల్లకి భగవంతుండగు వసరషుఠ ండు గీర తతతపర్ుండు గావున మనువు కూుఁతు 
మగతనంబు కొఱకు నేక చితతంబున నాద్వపుర్ుషుం డగు హ్ర ం బొ గడిన 
నపపర్మే్శిర్ుండు మ్మచిు తపసర కోర న వర్ం బిచెు; నద్వ నిమితతంబుగా 
నిలాకనాక సుదుాముండను కుమార్ుండయి రాజాంబు చేయుచు. 

9-16-ససీ పదాము 
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ప ి దుా  పో  కొకనాుఁడు పోయి ప్ేర్డవుల; 
 వ ంట వేుఁటాడుచు వేడకతోడుఁ 
గ్ందఱు మంతుిలుగూడ రా సైెంధవం; 
 బయిన గుఱిము న కిక యందమ్మైన 
బలువిలుి  గ్ీవాిడి బాణంబులును ద్ాల్లు; 
 ప్ెను మ్మకంబులవ ంట బిఱుసుతోడ 
నుతతర్ద్వశను మహ్ో గుీుఁడెై చనిచని; 
 మే్ర్ువు ప ంతుఁ గుమార్వనముుఁ 

9-16.1-తేటగీతి 

జేర  నందు మహేశుండు శివయు న పుడు 
ర్తి సలుపుచుందు ర్ందుుఁ జొర్ంగుఁ బో వ 
నాుఁడుదయిెాను రాజు; రాజానుచర్ులుుఁ 
బడుఁతుల ైర ; తదశింబు బడబ యయిెా.  

9-17-వచనము 
ఇట ి  మగతనంబు చెడి మగువల ై యొండొర్ుల మొగంబులు చూచి 
మఱుుఁగుచుండి; ర్నిన విని శుకునకు రాజిటినియిె. 

9-18-ఆటవ లద్వ 
రాజుుఁ తోటివార్ు ర్మణు ల ై ర్ంటివి; 
కాంత లగుట యేిమి కార్ణమున? 
నిటిట  దే్శ మ్మఱుుఁగ మ్మనిుఁడు నా కథల్ 
వేడకద్ీర్ నాకు విసతర ంపు.  
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9-19-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

9-20-ఆటవ లద్వ 
మగువతనము మాని మగవాుఁడు గావచుుుఁ; 
గాక ప్ేర్ుుఁ బెంపు గాసర గాుఁగ 
మగతనంబు మాని మగువ గావచుున  
మానవంతుుఁ డెైన మానవునకు?  

9-21-వచనము 
అని యడిగ న నర్ుా నపౌతుినకు వాాసపుతుిం డిటినియిె. 

9-22-ససీ పదాము 
పుర్వ ైర  కొకనాుఁడు ప డచూపు వేడుకుఁ; 
 దదాయు ద్వకుకల తమము ల లిుఁ 
దమతమ వ లుుఁగులు దగ ల్ల గ్ందులు చ్ర్ుఁ; 
 గ్ందఱు మౌనులు గోర  రాుఁగుఁ 
బాిణేశు తొడలప్ెై భాసరలుి  నంబిక; 
 వార్లుఁ జూచి మ్మై వలువ లేమి 
సరగు్  పుటిటన లేచి చీర్ుఁ గటిటనుఁ జూచి; 
 ద్ేవియు ద్ేవుండు ద్ీర్ ాల్మల 

9-22.1-తేటగీతి 

నొంటి దమలోనుఁ గీడీించుచునివార్ు 
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మనకు సమయంబు గా దని మర్ల్ల మునులు 
నర్ుుఁడు నారాయణుండు ననార్తంబు 
మ్మలుఁగు చోటికి నడచిర  మే్ద్వనీశ!  

9-23-వచనము 
అద్వ కార్ణంబుగా, భగవంతు డగు శివుండు దన ప్రియురాల్ల వేడుకల కొఱకు 
నిటిని వకాకణించె. 

9-24-కంద పదాము 
ఈ న ల వ విుఁడు జొచిున 
మానిని యగు ననిన తొంటి మాట కతమునన్ 
మానవుుఁడు మగువ పో ుఁడిమి 
మానక ప్ేర్డవులందు మఱియుం ద్వర గ న్.  

9-25-వచనము 
ఇట ి  చెల్లకతితయల మొతతంబులుం ద్ానును నా రాచపూుఁబో డి వాుఁడిచూపుల 
నాుఁడు పో ుఁడిమి న ఱపుచు ద్ెైవయోగంబున సో మ సుతుండును, భగవంతుడును 
నగు బుధుని యాశమీంబు జేర  మ్మలుఁగుచుని యెిడ. 

9-26-ఆటవ లద్వ 
రాజు కొడుకుుఁ జూచె రాజీవదళ్నేతి 
రాజవదనుఁ జూచె రాజుపటిట 
ద్ొంగ కాముుఁ డంత ద్ొందడిుఁ జిగురాకు 
వాలు వ ఱికి యుఱికి వార  మొతెత .  
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9-27-వచనము 
ఇటిలర్ువిలుత ని న ఱబిర్ుదు చిగుర్ు టడిదంబు మొనకు నోహ్టించి, 
వార్ల్లర్ువుర్ుం బెైపడి వేడుకలకుం జొచిున వార్లకుం బుర్ూర్వుం డను 
కుమార్ుండు పుటెట  నివిిధంబున. 

9-28-ఆటవ లద్వ 
మనుసుతుండు ఘనుుఁడు మగనాల్ల తనమునుఁ 
గ్డుకుుఁ గాంచి విసరవి కుంద్వకుంద్వ 
చింతుఁ బొ ంద్వ గుర్ు వసరషుఠ ని భావించె 
నతని తలుఁపుతోన యతుఁడు వచెు.  

9-29-వచనము 
వచిు సుదుాముిండు మగవాుఁడగు కొఱకు నముెనిపుంగవుండు శంకర్ు 
నారాధ్వంప నీశిర్ుండును దపసర పయిాసంబునకు సంతసరలి్ల యిటినియిె. 

9-30-మతేతభ వికీీడతిము 
తను మునాిడిన మాటయున్ నిజముగాుఁ దనౌెనికిం బీితిగా 
మనుజుండున్ న ల పో  న లం బుర్ుషుుఁడెై మాసాంతర్ంబెైనుఁ గా 
మినియిెై యిా గతి వీడు పాటమర్ భూమిం ద్ాన ర్క్ించుుఁ బొ  
మెనినన్ వచెు వసరషుఠ ుఁ; డా మనుసుతుండారీతి రాజాసుథ ుఁడెై.  

9-31-ఆటవ లద్వ 
మగువ యగుచు మర్ల మగవాుఁడు నగుచును 
భూతధ్ాతిి యంత నాతుఁ డేల ుఁ 
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బజిలు సంతసరంప బాహాబలముతోడుఁ 
గుర్ుని కర్ుణుఁ జేసర కువలయిేశ!  

9-32-వచనము 
అతనికి నుతకళ్ళండును, గయుండును, విమలుండును నను కొడుకులు 
మువుిర్ు గల్లగ  ధర్ెపర్ుల ై యుతతరాపథంబునకు రాజుల ైర ; సుదుాముిండు 
ముదుసల్ల యయి పతిిష్ాఠ నపుర్ంబు విడిచి పుర్ూర్వునకు భూమి నిచిు 
వనంబునకుం జనియిె నివిిధంబున. 

9-33-ససీ పదాము 
కొడుకు సుదాముిండు ఘోరాటవుల కేుఁగ; 
 వందుచు మనువు వ ైవసితుండు 
దనకు బిడాలు గల్ుఁ దప మాచర ంచెను; 
 హ్ర ుఁగూర ు నూఱేండుి  యమునలోన 
హ్ర  యంత నిక్ాికుుఁ డాద్వగాుఁ బదుగుర్ు; 
 పుతుిల నిచెును బొ సుఁగ; వార  
యందుుఁ బృషద్ాధ ర ఖ్ుాుఁ డనువాుఁడు గుర్ునాజఞ; 
 విమల ధర్ెంబులు వ లయుఁబూని 

9-33.1-తేటగీతి 

పసుల కదుపులుఁ గాచుచు బలుమొగ ళ్ళు 
వచిు నడురేయి జఞర్ున వాన గుర య 
మంద విడియించి చుట ట  నేమఱక యుండె 
నడవి మొకములు చ్ర్కుండ నర్సరకొనుచు.  
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9-34-వచనము 
అంత. 

9-35-కంద పదాము 
పబిిబకొనిన ప్ెంజీుఁకటి 
నిబబర్ముగ నడిుఁకినడిుఁకి నింగ కి వడితో 
గ్బుబన న గసర తటాలున 
బెబుబల్ల మంద్ావుుఁ బటెట ుఁ బెలుకుఱి యఱవన్.  

9-36-కంద పదాము 
ఉలిములు గలుఁగ  మొదవుల 
వ లుి వ లనిియును లేచి విచులవిడితోుఁ 
జ లాి చెదుర ై పాఱెను 
బెలుి గ నంబే యటంచు బెబుబల్ల గాల్లన్.  

9-37-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

9-38-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఆ ప్ంెజీకటి మొోలుఁ గాన కడిదం బంకించి శ్ార్ూా ల మం 
చా పులాి వు శిర్ంబుుఁ దుించి తెగద్య  యంచుం, బుల్లన్ వ ండియున్ 
వాపో వం ద్ెగ వేసిర భూవర్ుుఁడు ద్యివన్ ఖ్డ్ర్కతంబుచేుఁ 
బెైప్ె ైగీయుచుుఁ జేర  చూచెుఁ దల ద్ెవిింబడా యద్ేధనువున్.  

9-39-వచనము 
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చూచి దుఃఖితుండయి యుని పృషదుధ ర నిం గని కులగుర్ుం డగు వసరషుఠ ండు 
కోప్రంచి “నీవు రాజతింబునకుుఁ బాసర యిా యపరాధంబున శూదుిండవు గ” 
మెని శప్రయించె; నతండును గృతాంజల్ల యయి తన కులాచార్ుాని వలన 
మర్లం గ ైకోలు బడసర యతని యనుమతంబున. 

9-40-ససీ పదాము 
అఖిలాతుెుఁ డగుచుని హ్ర యందుుఁ బర్ునందు; 
 భకితతోుఁ జాలుఁ దతపర్త మ్మఱసర 
యూర్ధవరేతసుకుఁ డైె యుని పాిణులక లి; 
 నాపుత ుఁడెై సరేింద్వయిములు గ ల్లు 
సంగంబునకుుఁ బాసర శ్ాంతుండు నపర గీ; 
 హ్ుండున ై కోర్క యుండి తనకు 
వచిున యద్వయ జీవనము గావించుచుుఁ; 
 దనుుఁద్ాన నిలుపుచు ధనాబుద్వధ 

9-40.1-తేటగీతి 

జడుని తెఱగున నంధుని చందమునను 
జ విటి భంగ ని మహి న లిుఁ జ లిుఁ ద్వర గ  
యడవులకు నేుఁగ  కార ుచుునందుుఁ జొచిు 
చికిక నియతుుఁడెై బహి్ెంబుుఁ జ ంద్ె నతుఁడు.  

9-41-కంద పదాము 
కవి యను కడపటి కొమర్ుుఁడు 
భవనము రాజాంబు విడిచి బంధులతో నేుఁ 
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గ  వనమునుఁ బర్మపుర్ుషునిుఁ 
బవిిమలమతిుఁ దలుఁచితలుఁచి పర్ముం బొ ంద్ెన్.  

9-42-వచనము 
మఱియుుఁ గర్ూశుండను మానవునివలనం గ్ందఱు కార్ూశులు క్షతిియులు 
గల్లగ , ధర్ెంబుతోడి ప్రియంబున బహి్ెణుాల ై యుతతరాపథంబునకు ర్క్షకుల ైర ; 
దృషుట ని వలన ధ్ార్ణిం బను వంశంబు గల్లగ  భూతలంబున బహి్ెభూయంబు 
నొంద్వ న గడె; నృగుని వంశంబున సుమతి పుటెట ; నతనికి భూతజఞాతి పుటెట ; 
నతనికి వసువు జనించె; వసువునకుం బతిీతుండు గల్లగ ుఁ; బతిీతునికి 
నోఘవంతుండు జనించె; నతని కూుఁతు నోఘవతి యను కనాకను 
సుదర్శనుండు వివాహ్ంబయిెా; నర షాంతుండను మనుపుతుినికి జితసిేనుం; డా 
విభునకు దక్షుం; డా పుణుానకు మీఢాింసుం; డా సుజనునికి శర్ుిం; 
డమెహాతుెనికి నిందసిేనుం; డా రాజునకు వీతిహ్ో తుిం; డా సుమతికి 
సతాశవీుం; డా ఘనునికి నుర్ుశవీుం; డా వీర్ునకు దే్వదతుత ం; డా పండితునకు 
నగ ివేశుండు సుతు లయి జనియించి; ర్యాగ ివేశుండు గానీనుం డన న గడి 
జాతకర్ుణ ండను మహ్ర ి యైెి వ లసె; నతని వలన నాగ ివేశ్ాాయనం బను 
బహి్ెకులంబు గల్లగ ను. ఇవిిధంబున. 

9-43-కంద పదాము 
తెలుపుఁబడె నర షాంతుని 
కుల మ్మలిను నీకు ద్వషటకులముం ద్ెల్లయం 
ద్ెల్లప్ెద రాజేంద్యితతమ! 
తెల్లయుము సర్ింబు నీకుుఁ ద్ేటపడంగన్.  
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9-5- మర్ుతుత ని చర త ి

9-44-వచనము 
ద్వషుట ని కొడుకు నాభాగుం డనువాుఁడు కర్ెవశంబున వ ైశితింబు నొంద్ె; నా 
నాభాగునికి హ్లంధనుండు కల్లగ ; నతనికి వతసప్ీితియు, వతసప్ీితికిుఁ బాింశువు, 
నతనికిుఁ బమితియుుఁ, బమితికి ఖ్మితుిండు, ఖ్మితుినికిుఁ జాక్షుషుండు, 
నతనికి వివింశతియు, వివింశతికి ర్ంభుండు, ర్ంభునికి ధ్ార ెకుండెైన 
ఖ్నినేతుిండు, నతనికిుఁ గర్ంధనుండు, గర్ంధనున కవిక్ితుత , నా యవిక్ితుత నకు 
మర్ుతుత ండు జనియించి; రా మర్ుతుత ండు చకవీర త యయిెా; నతని చర తంిబు 
వినుము. 

9-45-ససీ పదాము 
అంగ ర్సుసతుుఁడు మహాయోగ  సంవర్ుత ుఁ; 
 డతని యాగమునకు యాజకుండు; 
ద్వర గ  యుండెడివార్ు మర్ుద్ాఖ్ాగణము; లగ; 
 పాపర్ు విశ్ేిద్ేవు లచటి సభుా; 
లధ్వక దక్ిుఁణల బాిహ్ెణకోటిుఁ దనిప్ెను; 
 సో మపానంబున సుర్వర్ుండు 
మద్వ నుబిబ బంగార్ు మయము గావించెను; 
 యాగవసుత వుల లి; నధ్వక నియతి 

9-45.1-తేటగీతి 

నా మర్ుతుత ుఁడు జేసరన యటిటభంగ  
ధ్ీర్భావంబుుఁ జాగంబుుఁ ద్ెంపు గల్లగ  
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మఖ్ము జేసరనవార ని మఱియు న ఱుుఁగ 
మ్మలి లోకములందు నరేందిముఖ్ా!  

9-46-వచనము 
ఆమర్ుతుత నకు దముండును, దమునకు రాజవర్ధనుండును, రాజ వర్ధనునకు 
సుధృతియు, సుధృతికి సౌధృతేయుండును, సౌధృతే యునకు గేవలుండును, 
కేవలునకు బంధుమంతుడును, నతనికి వేదవంతుండును, వేదవంతునికి 
బంధుండును, బంధునకుుఁ దృణ బిందుండును సంభవించిర ; అంత. 

9-47-కంద పదాము 
అచుర్కనా యలంబుస 
గచీుఱుఁ దృణబిందుుఁ జూచి కామించి తుద్వం 
బచువిలుకాని యముెల 
ముచిుచుున వచిుప ంద్ె మోహాతుర్యిెై 
9-6- తృణబిందు వంశము 

9-48-వచనము 
ఆ దంపతులకు నిలబిల యనుగూుఁతుర్ుం జనిెంచె; నా కొమెను విశవీసుండు 
ప ంద్వన న ైలబిలుండనం గుబేర్ుండు పుటెట ; మఱియు నా తృణబిందునకు 
విశ్ాలుండును, శూనాబంధుండును, ధూమకొేతుండును ననువార్ు మువుిర్ు 
గ్డుకులు గల్లగ  ర్ందు విశ్ాలుండు వంశవర్ధనుండయి వ ైశ్ాల్ల యను నగర్ంబు 
నిర ెంచె; నా రాజునకు హేమచందుిం, డా నరేందుినకు ధూమాొక్షుం, డా 
పుడమిఱేనికి సహ్ద్ేవుం; డా బల్లషుఠ నకుుఁ గృశ్ాశుిం; డాతనికి సో మదతుత ండు 
జనిెంచె; నతండు. 
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9-49-ఆటవ లద్వ 
అమర్విభుుఁడు మ్మచు నశిమే్ధము జేసర 
భూర పుణాగతికిుఁ బో యిె న లమి; 
సో మదతుత కొడుకు సుమతికి జనమే్జ 
యుం డనంగుఁ గ్మర్ు డుపపతిల ి .  

9-50-వచనము 
వీర్ులు వ ైశ్ాలు ర్నం బర్ుఁగ  తృణబిందుని కీర తవహించి, రాజాంబు జేసరర ; 
మఱియును. 
9-7- శరాాతి వృతాత ంతము 

9-51-ససీ పదాము 
శరాాతి యను రాజు జనియించె బహి్ెప; 
 ర్ుండెైన మనువుకు ర్ూఢితోడ; 
నతుఁ డంగ ర్ుని సతిమందు ర ండవనాుఁటి; 
 విహితకర్ెము ల లి వ లయుఁ జ ప్ెప; 
నతని కూుఁతుర్ు సుకనాక యను వనజాక్ి; 
 దన తండితిోుఁ దపో వనికి నర గ  
చావనాశమీముుఁ జేర  సఖ్ులును ద్ానును; 
 ఫలపుషపములు గోయుఁ బాఱి తిర గ  

9-51.1-ఆటవ లద్వ 
యొకకపుటటలోన నొపాపర్ు జఞాతుల 
ర ంటిుఁ గాంచి వాుఁడి ముంటుఁ బొ డిచెుఁ; 
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గనా ముగుద మఱచి ఖ్ద్య ాతయుగ మంచు 
ద్ెైవవశముకతనుఁ దమకి యగుచు.  

9-52-కంద పదాము 
జఞాతుల ముంటం బొ డిచిన 
వాతుల న తుత ర్ులు గుర సె వసుధ్ేశభట 
వాితముల క లి నచుట 
నా తఱి మలమూతబింధమయిెా; నరేంద్ాి!  

9-53-వచనము 
వార్లంజూచి రాజర ి యగు శరాాతి విసరెతుండెై “మీర్ ల్లయాాశమీ దూషణంబు 
చేయనోపుదు; ర్ద్వ కార్ణంబుగా మీకీ నిరోధంబు సరద్వధ ంచె” నని పలుకు 
నవసర్ంబునుఁ దండికిి సుకనాక యిటినియిె. 

9-54-తటేగతీి 

అయా! యిా పుటటచేర్ువ నాడి యాడి 
యిందులో ర ండు జఞాతుల నేను గాంచి 
కంటకంబునుఁ బొ డువ ర్కతంబు గుర స ె
నే విధంబునుఁ గుర సెనో యెిఱుుఁగు మీవు.  

9-55-వచనము 
అనిన శరాాతి భీతుండెై కూుఁతుం ద్యడొకని వల్మెకంబు కడకుం జని యందుుఁ 
దపంబు జేయుచుని చావనునిం గని తన నేర్ుపన నతని వలనుఁ బసినిత 
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పడసర తపసర చితతంబు న ఱింగ  తన పుతిిక నిచిు యిెటటకేలకుం బది్వకినవాుఁడెై 
మునీశిర్ుని వీడొకని పుర్ంబునకుం జనియిె; అంత. 

9-56-ఆటవ లద్వ 
పర్మకోపుుఁ డయిన భార్్వుుఁ బతిుఁ జేర  
మిగులుఁ బనుల యిెడల మ్మచుుఁ ద్వర గ  
యతని పర్ణశ్ాల నా సుకనాక యను 
మగువ గ్నిి యిేండుి  మనువు మనియిె.  

9-57-వచనము 
అంత నొకనాుఁ డయాాశమీంబునకు వేలుపవ జాుల ైన నాసతుా ల్లదాఱు వచిున 
వార్లం బూజించి తన ముద్వమి జూప్ర చావనుం డిటినియిె “మీకు మునుి 
యాగభాగంబుల లేని సో మపానంబు నేుఁడు గల్లపంచి యిచెుద; సో మపాన 
సమయంబునుఁ బానపాతంిబు మీకు నంద్వచెుద నా ముద్వమి మానుపుం” డని 
యిటినియిె. 

9-58-కంద పదాము 
నవకంబగు పాియంబున 
జవరాండుిఁ గర్ంచు మే్ని చకకుఁదనంబున్ 
శివతర్ముగుఁ గృప జేయుుఁడు 
ద్వవిజాధ్వప వ ైదుాలార్! ద్ీవింతు మిమున్.  

9-59-వచనము 
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అనిన నశిినిద్ేవతలు సంతోషరంచి “సరదధనిర ెతంబయిన యిా మడుుఁగున 
మునుుఁగు” మని పల్లకి. 

9-60-ససీ పదాము 
ముసల్లతాపసుుఁ బటిట  మొగ  న తుత కొనిపోయి; 
 ముగుర్ు నా మడుుఁగున మునిుఁగ  లేచి 
వనితాజనుల న లి వలప్రంచువార్ల ై; 
 సుందర్ మూర్ుత ల ై సుభగు లగుచుుఁ 
గమలమాల్లకలతోుఁ గనకకుండలముల; 
 తోుఁ బుషపసాయకుతోడుఁ దులుా 
ల ై సూర్ాతేజసుకల ై యునివార్ల; 
 మువుిర్ుఁ బొ డగాంచి ముగుద బాల 

9-60.1-తేటగీతి 

యిందుుఁ బెనిమిటి వీుఁ డని యెిఱుుఁగ లేక 
గర త గావున నిజనాథుుఁ గానుఁ గోర  
సుభగమతులార్! నా నాథుుఁ జూపుుఁ డనుచు 
నశిిద్ేవతల కపు డ యాబల మొొక క.  

9-61-వచనము 
వార్ లా పతివతి నిజమర తనంబునకు మ్మచిు వయోర్ూపసంపనుిం డయిన 
చావనుం జూప్ర, దంపతుల వీడొకని విమానార్ూఢుల ై వేలుపుల పోి ల్లకిం జనిర ; 
అంత. 
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9-62-ససీ పదాము 
యాగంబు చేయంగ నర థంచి శరాాతి; 
 చావనమునీందుి నాశమీము కడకుుఁ 
గూుఁతు నలుి నిుఁ ద్యడుకొనిపో వు వేడుక; 
 వచిు పుతిికకుుఁ బార్శవంబు నందు 
సూర్ాతేజంబున స ంపార్ు వర్ుుఁ గని; 
 వీ డెవిుఁడయ  దీ్ని విభుుఁడు గాుఁడు 
చెలిరే! యని పుతిి చేసరన ప్రియములు; 
 మొకుకలు నొలిక మోము వాంచి 

9-62.1-తేటగీతి 

మాఱుమాటాడ ద్ీవింప మనసు రోసర 
చావనుుఁ డధ్వకుండు మునిజన సతతముండు 
భువన సనుితుుఁ డతుఁ డెందు బో యిె నాతుఁ 
డెట ి  వంచింపుఁబడియిె? వీుఁడెవిుఁ? డబల!  

9-63-మతేతభ వికీీడతిము 
తగవ?ే ధర్ెమ్మ? శ్రలమే్? కులజ వ ై దర పంచి మోద్వంప నా 
జగద్ారాధుానిుఁ బుణాశ్రలుుఁ దపసరన్ సాధ్ీిమనససమెతున్ 
మగనిన్ మాని భుజంగుుఁ బొ ందుఁ దగునే మానంబు వాటింపుఁగా 
దగద్ే! దుర్్తిుఁ ద్యిచితే కఠ న వ ై తండింి బతిం గూుఁతురా!  

9-64-ఆటవ లద్వ 
పదెనయన! మగుఁడు పాియంపు వాడెైనుఁ 
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గాపు ప్ెటిట  కొంతుఁ గావ నేర్ుుుఁ 
గడుఁగ  ముసల్ల తపసర గావంగ నేర్ుునే 
యువతి ముదుకుఁ గూర్ప నొపప దె్ందు.  

9-65-వచనము 
అని పల్లకిన నపపర్మపతిివితాలలామంబు చిఱునగవు చెకుకటదాంబులుఁ 
జిడిముడిపడుఁ దండి ికిటినియిె. 

9-66-కంద పదాము 
నియాలుి  డితుఁడు భార్్వుుఁ 
డయాా! జార్ుండు గాుఁడు; హ్రి్ముతోడన్ 
న యాంబు నిలుప మంచును 
ద్ొయాల్ల సర్ింబుుఁ దండితిో వినిప్రంచెన్.  

9-67-వచనము 
అంత శరాాతియు నపమితుత ండెై కూుఁతుం గ్గల్లంచుకొని గార్వంబున 
“నయిదువవు గ” మెని దీ్వించె; నంత భారాాసహితుండెై చావనుండు చని తన 
మామకు యాగంబు చేయించి యొకక పాతంిబున సో మభాగంబుుఁ బటిట  నిజ 
తపో బలంబున నశిిద్ేవతల కర పంచినం జూచి. 

9-68-కంద పదాము 
కోపముతోడను వాసవుుఁ 
డేపున ముని పైె్ని వజమి్మతితన మర్లం 
ద్ాపసుుఁడు వజిిభుజమున 
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నా పవి నిల్లప్ెన్ జగంబు లాశుర్ాపడన్.  

9-69-వచనము 
ఇవిిధంబున నశిిద్ేవత ల్లదాఱు వ ైదుాల ై సో మపానంబు లేని వార్యుాుఁ 
జావను సామర్థయంబునుఁ బాిపతభాగులయి చనిర ; శరాాతికి నుతాత నబర ియు, 
నానర్ుత ండును భూర షేణుండు నను మువుిర్ు గ్డుకులు గల్లగ ర ; అందు. 
9-8- ర ైవతుని వృతాత ంతము 

9-70-ససీ పదాము 
ఆనర్ుత నకు ర ైవతాహ్ియుం డుదయించె; 
 నతుఁడు కుశసథల్ల యను పుర్ంబు 
నీర్ధ్వలోపల నిర ెంచెుఁ; బెంపుతో; 
 నానర్తముఖ్ విషయంబులేల ; 
గనియిెుఁ గకుద్వె ముఖ్ాంబెైన నందన; 
 శతము; ర ైవతుుఁడు విశ్ాలయశుడు 
దన కూుఁతు రేవతి ధ్ాత ముందటుఁ బెటిట ; 
 తగు వర్ు నడిగ డి తలుఁపుతోడుఁ 

9-70.1-తేటగీతి 

గనాుఁ ద్యడొకని బహి్ెలోకమున కేగ  
యచట గంధర్ి కినిర్ు లజుని మొోల 
నాటపాటలు సలుపుఁగ నవసర్ంబు 
గాక నిలుచుండె నతుఁ డొకక క్షణము తడవు.  
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9-71-వచనము 
అంత నవసర్ంబయిన నజునికి నమసకర ంచి ర ైవతుండు రేవతిం జూప్ర 
యిటినియిె. 

9-72-ఆటవ లద్వ 
చాల ముదారాలు జవరాలుుఁ గ్మరాలు 
నీ శుభాతుెరాల్ల క విుఁ డొకొక 
మగుఁడు? చెపుప మనిన యద్వ చూచి పకపక 
నవిి భూమిపతికి నలువ పల్లక .  

9-73-ససీ పదాము 
మనుజేశ! ద్ీనిక ై మద్వలోనుఁ దలుఁచిన; 
 వార్ ల లిను గాలవశతుఁ జనిర ; 
వార్ల బిడాల వార్ల మనుమల; 
 వార్ల గోతంిబు వార న ైన 
వినము మే్ద్వని మీుఁద; వినుము నీ వచిున; 
 యిాలోన నిర్ువద్వయేిడు మాఱు 
లగండొండ నాలుగు యుగములుుఁ జనియిె; నీ; 
 వట  గాన ధర్ణికి నర్ుగు మిపుడు 

9-73.1-తేటగీతి 

ద్ేవద్ేవుండు హ్ర  బలద్ేవుుఁ డనుఁగ 
భూమి భార్ంబు మానపంగుఁ బుటిటనాుఁడు; 
సకలభూతాతెకుుఁడు నిజాంశంబుతోడ 
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యువతిమణి నిముె జనమణి కునితాతె!  

9-74-వచనము 
అని యానతిచిున బహి్ెకు నమసకర ంచి భూలోమునకుుఁ జనుద్ెంచి సో దర్ 
సిజన హమనంబగు తన నగర్ంబున కా రాజు వచిు బలభదుిం గాంచి రేవతీకనా 
నతని కిచిు నారాయణాశమీంబగు బదర కావనంబునకు నియమంబునుఁ దపంబు 
జేయం జనియిె. 
9-9- నాభాగుని చర తి 

9-75-కంద పదాము 
నభగుుఁడను మనుజపతికిని 
శుభమతి నాభాగుుఁ డనుఁగ సుతుుఁ డుదయించెం; 
బభిుల ై కవి యను తలుఁపున 
విభజించిర  భాిత లతని వితతము నధ్వపా!  

9-76-వచనము 
అంత నాభాగుండును బహి్ెచార యిెై తన తోడంబుట ట వులను ధనంబుల 
పాలడిగ న వార్లు “దండి ిచెప్రపన కమీంబున నిచెుద” మనిన నాభాగుండు తండిి 
యగు నభగు కడకుం జని “విభాగంబు చేయు” మని పల్లకిన నతం “డిందు 
నంగ ర్సులు మే్ధ గలవార్యుాను సతత ర యాగంబు చేయుచు నాఱవ ద్వనంబున 
నర్ికర్ెంబులు ద్య ుఁపక మూఢులయిెాదర్ు; వార్లకు నీవు వ ైశిద్ేవసూకతంబులు 
ర ండెఱింగ ంచినుఁ గవి యనం బసిరద్వధ  క క కదవు; ద్ానంజేసర వార్ు కృతకృతుా ల ై 
సిర్్ంబునకు బో వుచు, సతత రపర శే్షరతంబెైన ధనంబు నీకిచెుద” ర్ని పల్లకినం 
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దండి ివీడొకని నాభాగుండు చని యటి చేసరన, నంగ ర్సులు సతత ర పర శే్షరతధనంబు 
లతని కిచిు నాకంబునకుం జనిర ; అంత. 

9-77-కంద పదాము 
అంగ ర్సు ల్లచుు పసరుఁడికి 
మంగళ్మతిుఁ జేర్ు నృపుని మానిచి యొకుఁ డు 
తుత ంగుుఁడు గృష్ాణ ంగుుఁడు దగ 
ముంగల నిలుచుండి వితతముం జేకొనియిెన్.  

9-78-వచనము 
వానింజూచి నాభాగుండు దనకు మును ల్లచుుటం జేసర తన ధనం బని పల్లకిన 
నమెహాపుర్ుషుండు “మీ తండి ిచెప్రపన కీమంబ కర్తవాం” బనిన నాభాగుండు 
నభగు నడిగ న నతండు “యజఞమంద్వర్ గతం బయిన యుచిేషటం బగు ధనంబు 
ద్ొ లి్ల మహామునులు ర్ుదుిన కిచిు; ర్ద్వ కార్ణంబుగా నా దే్వుండు 
సర్ిధనంబునకు నర్ుి ం” డనిన విని, వచిు నాభాగుండు మహాద్ేవునకు 
నమసకర ంచి “ద్ేవా! యిా ధనంబు నీ యధ్ీనం బని మా తండి ిచెప్ెప; నే 
నపరాధంబు చేసరతి; సహింపు” మనవుడు భకతవతసలుండగు 
నమెహాపుర్ుషుండు నభగు సతావచనంబునకు నాభాగుని నిజంబునకు మ్మచిు 
“నీవు దపపక పల్లకితివి కావున, సతత రపర శే్షరతం బగు ధనంబు నీకు నిచిుతి” నని 
పల్లకి యంతరా్ర శతింబును సనాతనం బగు బహి్ెజాఞ నంబు నునుపద్ేశించి 
తిరోహితుండయిెా; ఇవిిధంబున. 

9-79-కంద పదాము 
భువిలో నాభాగునికథ 
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దవిల్ల మతిన్ రేపు మాపుుఁ దలుఁచినమాతంి 
గవి యగు; మంతజిుఞ ం డగుుఁ 
బవిిమలగతిుఁ బొ ందు నర్ుుఁడు భద్ాితెకుుఁడెై.  
9-10- అంబరషీ్ో పాఖ్ాానము 

9-80-వచనము 
అంత నాభాగునకు నంబరీషుండు జనియించె; నతని యందు జగ 
దపతిిహ్తంబెైన బాిహ్ెణశ్ాపంబు నిర్ర్థకం బయిెా” ననిన విని “యిేమి 
కార్ణంబున దుర్ంతంబెైన బహి్ెదండంబు వలన నతండు విడువంబడియిె” 
ననిన నపుపడమిఱేనికి శుకుం డిటినియిె. 

9-81-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
సపతద్ీిప విశ్ాలభూభర్ము ద్యసత ంభంబునం బూని సం 
పాిపతశ్రయీుతుుఁడెై మహావిభవసంపచాేతుర ం గల్్ల దు 
రాియప్రత ం జ ందక వ ైషణవార్ునలమ్ేర్ం గాలముం బుచుుచున్ 
సుప్రత ం బొ ందక యొప్ెప సదు్ ణగర షుట ం డంబరీషుం డిలన్.  

9-82-ససీ పదాము 
చితతంబు మధుర పు శ్రపీాదముల యంద; పలుకులు హ్ర గుణపఠనమంద; 
కర్ములు విషుణ మంద్వర్ మారా్నములంద; శవీములు హ్ర కథాశవీణమంద; 
చూపులు గోవింద ర్ూపవీక్షణమంద; శిర్ము కేశవ నమసకృతుల యంద; 
పదము ల్మశిర్గేహ్పర సర్పణములంద; కామంబు చకికీ ైంకర్ామంద;  

9-82.1-తేటగీతి 
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సంగ మచుాతజన తనుసంగమంద; 
ఘాొణ మసురార  భకాత ంఘి్ ొకమలమంద; 
ర్సనుఁ దులసీదళ్ములంద; ర్తులు పుణా 
సంగతుల యంద యా రాజచందమిునకు.  

9-83-వచనము 
మఱియు నమెహమవిభుండు. 

9-84-ససీ పదాము 
ఘన వ ైభవంబునుఁ గలెషదూర్ుుఁడెై; యజేఞశు నీశు నబాా క్షుుఁ గూర ు 
మొనసర వసరష్ాఠ ద్వ మునివలిభులతోడుఁ; దగ ల్ల సర్సితీ తటమునందు 
మే్ధతో బహ్ువాజిమే్థంబు లగనర ంచె; గణుతింపరాని దక్ిణలు బెటిట ; 
సమలోషటహేముుఁడెై సర్ికర్ెంబులు; హ్ర పర్ంబులు గాుఁగ నవని యేిల ;  

9-84.1-ఆటవ లద్వ 
విషుణ భకుత లందు విషుణ వునందుుఁ గ 
లంక యిెడల మనసు లంక  ప్ెటిట 
విహితరాజావృతిత  విడువనివాుఁడున ై 
యతుఁడు రాచతపసర యనుఁగ నొప్ెప.  

9-85-వచనము 
వ ండియు నమెహాభాగవతుండు 

9-86-కంద పదాము 
హ్ర  యని సంభావించును; 
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హ్ర  యని దర శంచు; నంట ; నాఘాొణించున్; 
హ్ర  యని ర్ుచిగ్నుఁ దలుఁచును; 
హ్ర హ్ర ; ఘను నంబరీషు నలవియిె ప గడన్?  

9-87-వచనము 
ఇట ి  పుణాచితుత ండు, నీశిరాయతుత ండున ై యలినలిన రాజాంబు చేయుచుని 
సమయంబున. 

9-88-ఆటవ లద్వ 
అతని కీహ్ మాన  హ్ర్ులందుుఁ గర్ులందు 
ధనములందుుఁ గేళివనములందుుఁ 
బుతుిలందు బంధుమితుిల యందును 
బుర్మునందు నంతిపుర్మునందు.  

9-89-వచనము 
అంతుఁ గ్ంతకాలంబున కమే్ెద్వనీకాంతుండు సంసార్ంబువలని తగులంబు విడిచి 
నిర్ెలుండెై యిేకాంతంబున భకితపర్వశుండెై యుండ నా రాచతపసరకి 
భకతలోకవతసలుండగు పుర్ుష్ో తతముండు పతిిభటశిక్షణంబును, 
నిజజనర్క్షణంబును, నిఖిలజగదవకంీబును నగు చకంీబు నిచిు చనియిె; అంత. 

9-90-కంద పదాము 
తన తోడినీడ క ైవడ ి
ననుర్ూప గుణాఢా యైెిన యాతెమహిషరతో 
జనవిభుుఁడు ద్ాిదశ్రవతి 
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మొనర్న్ హ్ర ుఁగూర ు చేసె నొక యిేుఁ డధ్వపా!  

9-91-వచనము 
ఇట ి  వతింబు చేసర, యా వతిాంతంబునం గార తకమాసంబున మూుఁడు రాతుి 
లుపవసరంచి, కాళింద్ీజలంబుల సాితుండయి, మధువనంబున మహాభిషేక 
విధ్ానంబున విహిత పర కర్ సుసంపనుిం డయి, హ్ర  నభిషేకంబు జేసర, 
మనోహ్ర్ంబు లయిన గంధ్ాక్షతంబులు సమర పంచి యభినవామోదంబుల ైన 
పుషపంబులం బూజించి తదనంతర్ంబ. 

9-92-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
పా లేఱెై పవిహింప నంగర్ుచులం బాియంబులున్ ర్ూపము 
లేెల ై ధూర్ుత లుగాక వ ండిగ్ర జలేిమోర్ు శృంగంబులుం 
గాీలం గేపీుల యఱుి  నాుఁకుచును ర్ంగచేులల ై యుని మం 
ద్ాలన్ నార్ుబదషటక మిచెు విభుుఁ డుదాద్ెైిద్వకశ్ేణీికిన్ 

9-93-కంద పదాము 
ప్ెకకండుి విపవిర్ులకు 
గకీుకన నతిభకితతోడుఁ గడుపులు నిండం 
జొకకపు టనింబిడి విభుుఁ 
డొక కడుఁ బార్ణము చేయ నుద్య ాగ ంపన్.  

9-94-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

9-95-కంద పదాము 
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భాసుర్ నిగమ పద్యప 
నాాసుుఁడు సుతపో విలాసుుఁ డనుపమ యోగా 
భాాసుుఁడు ర్విభాసుుఁడు దు 
రాిసుుఁ డతిథవ యయిెాుఁ దనిివాసంబునకున్.  

9-96-వచనము 
అటితిథవ యైెి వచిున నముెనివలిభునకుుఁ బతిుాతాథ నంబు చేసర, కూర్ుుండ 
గద్వాయ యిడి పాదంబులు గడిగ  పూజించి క్ేమం బర్సర తన యింట ననింబు 
గుడువు మని నమసకర ంచిన నమెహా తుెండు సంతసరంచి భోజనంబునకు 
నంగీకర ంచి, నిర్ెలంబులగు కాళింద్ీజలంబులం బర్మధ్ాానంబు చేయుచు, 
మునింగ  లేచి రాక తడవు చేసరన, ముహ్ురాత రాధ వశిషట యగు ద్ాిదశి యందుుఁ 
బార్ణ చేయవలయుటుఁ జింతించి బాిహ్ెణాతికమీద్యషంబునకు శంకించి 
విదిజానంబుల రావించి వార్ల నుద్ేాశించి. 

9-97-కంద పదాము 
ముని నీర్ు జొచిు వ డలడు 
చనియిెడు ద్ాిదశియు నింత చనియిెనీిలో 
నన పార్ణయున్ వలయును 
వినిప్రంపుం డర్ిధర్ెవిధ మ్మటిటద్వయో?  

9-98-వచనము 
అని పల్లకిన నా రాజునకు బాిహ్ెణజను ల్లటినిర . 

9-99-ఆటవ లద్వ 
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అతిథవ పో యిరామి నధ్వప! యిా ద్ాిదశి 
పార్ణంబు మానుఁ బాడి గాదు 
గుడువకుంట గాదు కుడుచుటయును గాదు 
సల్లలభక్షణంబు సమెతంబు.  
9-11- దూరాిసుని కృతా కథ 

9-100-వచనము 
అని ధర్ెసంద్ేహ్ంబు పాప్రన, నా రాజర ిశ్ేషీుఠ ండును మనంబున హ్ర ం దలంచి 
నీర్ు పార్ణంబు చేసర, జలంబుల మునింగ న తపసర రాక క దుర్ుచూచుచుని 
సమయంబున. 

9-101-సీస పదాము 
యమునలోుఁ గృతకృతుాుఁడెై వచిు రాజుచే; 
 సేవితుండెై రాజుచేషరటతంబు 
బుద్వాలో నూహించి బొ మముడి మొగముతో; 
 నదర డి మే్నితో నాగహీించి 
ర టిటంచి యాుఁకల్ల గ్ట ట మిటాట డంగ; 
 నీ సంపదునెతుత  నీ నృశంసు 
నీ దుర్హ్ంకార్ు నిందఱుుఁ గంటిరే? ; 
 విషుణ భకుత ుఁడు గాడు వీుఁడు; ననుిుఁ 

9-101.1-తటేగతీి 

గుడువ ర్మెని మునుముటటుఁ గుడిచినాుఁడు 
ధర్ెభంగంబు చేసర దుషకర్ుెుఁ డయిెా; 
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నయిన నిపుపడు చూప్ెద ననిి ద్వశల 
నేను గోప్రంప మానుువాుఁ డెవిుఁ? డనుచు.  

9-102-చంపకమాల 

ప్ెటప్ెటుఁ బండుి  గీుఁట చును భీకర్ుుఁడెై కనుుఁ గేవీ నిపుపకల్ 
ప టప టరాల గండములుప ంగ మునీందుిుఁడు హ్ుంకర ంచుచున్ 
జట మొదలంటుఁగాుఁ బెఱికి చకకన ద్ానన కృతా నాయుధ్య  
తకట వర్శూల హ్సతయుతుఁగా నొనర ంచి కవించె రాజుప్ెైన్.  

9-103-వచనము 
అంత. 

9-104-కంద పదాము 
కాలానల సనిిభయిెై 
శూలాయుధహ్సత  యగుచు సుఱసుఱ సుికకన్ 
నేలుఁ బదంబులుఁ ద్ొికుకచు 
వాల్ల మహాకృతా మనుజవలిభుుఁ జేర న్.  

9-105-ఆటవ లద్వ 
ఆ పకిార్ మ్మఱిుఁగ  హ్ర  విశిర్ూపుండు 
వ ఱిి  తపసర చేయు వేడబంబుుఁ 
జకకుఁబెట ట  మనుచుుఁ జకీంబుుఁ బంచిన 
వచెు నద్వయుుఁ బళి్యవహిి పగ ద్వ.  

9-106-వచనము 
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వచిు మునిపంచిన కృతాను దహించి, తనివిచనక ముని వ ంటం బడిన, 
మునియును మే్ర్ుగుహ్ జొచిున నద్వయు నుర్గంబు వ నుకొను దవానలంబు 
చందంబునుఁ ద్యన చ్చిు మఱియును. 

9-107-మతేతభ వికీీడతిము 
భువిుఁదూఱన్ భువిదూఱు; నబాిుఁ జొర్ నబుా ల్ జొచుు; నుద్ేిగ యిెై 
ద్వవిుఁ బాికన్ ద్వవిుఁ బాికు; ద్వకుకలకుుఁ బో  ద్వగీిథులం బో వుుఁ; జి 
కిక వ సం గుీంగ నుఁ గుీంగు; నిలి నిలుచుం; గేడీింపుఁ గేీడించు; నొ 
కకవడిన్ ద్ాపసు వ ంటనంటి హ్ర చకంీ బనాదుర్ికీమ్మై.  

9-108-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఏ లోకంబున క ైన వ ంటుఁబడి తోనేతెంచు చకాీనల 
జాిలల్ మానుపువార్ు లేమిుఁ జని దే్వజేాషుఠ  లోకేశు వాుఁ 
డాలోకించి విధ్ాత! విశిజననవాాపార్పారీణరే 
ఖ్ాల్మలేక్షణ! కావవే కర్ుుఁణ జకంీబున్ నివార ంపవే.  

9-109-వచనము 
అనిన బహి్ె యిటినియిె. 

9-110-మతేతభ వికీీడతిము 
కర్ మర థన్ ద్విపరార్థ సంజఞ గల యిా కాలంబుుఁ గాలాతుెుఁడెై 
స ర ద్వన్ నిండుఁగుఁ జేసర లోకములు నా చోట న్ విభుం డెవిుఁడయ  
పర పూర తన్ గనుుఁ గేవీుఁ గ ంపుగదుర్న్ భసెంబుగాుఁజేయు నా 
హ్ర  చకాీనల కీల కనుాుఁ డొకర్ుం డడాంబు గా నేర్ుునే?  
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9-111-ఆటవ లద్వ 
ఏను భవుుఁడు దక్షుుఁ డింద్ాిదులును బజిా 
పతులు భృగుుఁడు భూతపతులు శిర్ము 
లందుుఁ ద్ాలుత  మతని యాజఞ జగద్వధతం 
బంచు భూర కార్ామతుల మగుచు.  

9-112-వచనము 
కావున సుదర్శనానల నివార్ణంబునకు నోప” నని విర ంచి పల్లకిన దురాిసుండు 
క ైలాసంబునకుం జనుద్ెంచి, శర్ుి నాలోకించి చకాీ నలంబు తెఱం గ ఱింగ ంచిన 
నమెహాద్ేవుం డిటినియిె. 

9-113-సీస పదాము 
వినవయా! తండిి! ఈ విశ్ేిశిర్ుని యందుుఁ; 
 జతురాసా జీవకోశములు ప్ెకుక 
వేల సంఖ్ాలు గూడి వేళ్తో నిబబంగ ; 
 నగుచుండుుఁ జనుచుండు; నద్వయుుఁగాక 
యెివాినిచే భాింతి నేమందుచునాిర్; 
 మే్ను ద్ేవలుుఁ డసురేంది సుతుుఁడు, 
నార్దుుఁ డజుుఁడు సనతుకమార్ుుఁడు ధర్ుెుఁ; 
 డా కప్రలుుఁడు మరీచాాదు లనా 

9-113.1-ఆటవ లద్వ 
పార్విదులు సరదధపతులు న విని మాయ 
న ఱుుఁగలేము ద్ాన నింత పడుదు 
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మటిట నిఖిలనాథు నాయుథశ్ేషీఠ ంబుుఁ 
ద్ొలుఁగుఁ జేయ మాకు దురి్భంబు.  

9-114-వచనము 
మునీంద!ి నీవు నమెహాతుెని శర్ణంబు వేుఁడుము; అతండు మే్లు 
చేయంగలవా” డని పల్లకిన నీశిర్ునివలన నిరాశుండెై దురాిసుండు 
వ ైకుంఠనగర్ంబునకుం జని. 

9-115-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ వ ైకుంఠములోని భర్ె మణి సౌధ్ాగంీబు ప్ెై లచిుతోుఁ 
గేవీన్ మ్మలిన నర్ెభాషణములం గీడీించు పుణుాన్ హ్ర న్ 
ద్ేవాధ్ీశిర్ుుఁ గాంచి యో వర్ద! యో ద్ేవేశ! యో భకతర్ 
క్ావిద్ాాపర్తంత!ి మానుపుఁగద్ే చకాీనలజాిలలన్,  

9-116-ఉతపలమాల 

నీ మహిమార్ణవంబు తుద్వ నికకముగా న ఱుుఁగంగ లేక నీ 
ప్ేిమకు వచుు ద్ాసునకుుఁ గ ంీచుతనంబున న గు్  చేసరతిన్ 
నా మఱపున్ సహింపు మట నార్కుుఁడెైన మనంబులో భవ 
నాిమము చింత చేసరన ననంత సుఖ్సరథతి నొందకుండనే?  

9-117-వచనము 
అని పల్లకి పాదకమలంబులకు మొొకిక, లేవక యుని దురాిసునిం గని హ్ర  
యి టినియిె. 

9-118-చంపకమాల 
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చలమున బుద్వధమంతులగు సాధులు నా హ్ృదయంబు ల్మల ద్ొం 
గ ల్ల కొనిపో వుచుండుదు ర్కిల్లబషభకితలతాచయంబులన్ 
నిలువుఁగుఁ బటిట  కట ట దుర్ు నేర్ుపుతో మదకుంభిక ైవడిన్; 
వలలకుుఁ జికిక భకతజన వతసలతం జనకుందుుఁ ద్ాపసా!  

9-119-ఆటవ లద్వ 
నాకు మే్లు గోర్ు నా భకుత ుఁ డగువాుఁడు 
భకతజనుల కేన పర్మగతియు; 
భకుత ుఁడెందు జనినుఁ బఱతెంతు వ నువ ంట 
గోవు వ ంటుఁ దగులు కోడె భంగ .  

9-120-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

9-121-ఆటవ లద్వ 
తనువు మనువు విడిచి, తనయులుఁ జుటాట ల 
నాల్ల విడిచి, సంపద్ాల్ల విడిచి, 
ననికాని యనా మ్మనిుఁడు న ఱుుఁగని 
వార  విడువ న టిటవార  న ైన.  

9-122-కంద పదాము 
పంచంేద్వయిముల తెర్ువుల 
వంచించి మనంబునందు వర్మతులు పతిి 
షరటంచి వహింతుర్ు ననుిను 
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మంచివర్ుం బుణాసతులు మర్గ న భంగ న్.  

9-123-కంద పదాము 
సాధుల హ్ృదయము నాయద్వ; 
సాధుల హ్ృదయంబు నేను; జగముల న లిన్ 
సాధుల నేన యెిఱుంగుదు 
సాధు ల ఱుంగుదుర్ు నాదు చర తము విపాి!  

9-124-ఆటవ లద్వ 
ధ్ార్ుణీసుర్ులకుుఁ దపము విదాయు ర ండు 
ముకిత చేయుచుండు ముదముతోడ; 
దుర ినీతులగుచు దురా్నులగువార  
కివియుుఁ గీడు జేయ కేల యుండు? . 

9-125-కంద పదాము 
నా తేజము సాధులలో 
నాతతమ్మై యుండు వార  నలుఁచు జనులకున్ 
హేతి కియీ భీతి నిచుుం 
జేతోమోదంబుుఁ జ ఱచు సరదధము సుమీె.  

9-126-కంద పదాము 
అద్ె పో  బాిహ్ెణ! నీకును 
సదయుుఁడు నాభాగసుతుుఁడు జనవినుత గుణా 
సపదుుఁ డిచుు నభయ మాతని 
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మద్వ సంతసపఱచి వేుఁడుమా శర్ణంబున్.  

9-127-మతేతభ వికీీడతిము 
అని శ్రవీలిభుుఁ డానతిచిున మహ్ో దాచుకకీీలావళీ 
జనితాయాసుుఁడు నిర ికాసుుఁ డుద్వతశ్ాిసుండు దురాిసుుఁడ 
లిన యిేతెంచి సుభకితుఁ గాంచెుఁ గర్ుణాలావణా వేషున్ విద్య  
షు నయోద్ార్మనీషు మంజుమితభాషున్ నంబరీషున్ వ సన్.  

9-128-వచనము 
కని దుఃఖితుండయి, యమెహమవలిభు పాదంబులు పటిట  విడువకుని నా 
నరేందచిందుిండు చర్ణసపర్శనంబునకు నోడుచుుఁ గర్ుణార్సభర త 
హ్ృదయుండయి, హ్ర చకంీబు నిటిని సుత తియించె. 

9-129-సీస పదాము 
నీవ పావకుుఁడవు; నీవ సూర్ుాండవు; 
 నీవ చందుిండవు; నీవ జలము; 
నీవ నేలయు; నింగ  నీవ; సమీర్ంబు; 
 నీవ; భూతేంద్వయి నికర్ మీవ; 
నీవ బహి్ెంబును; నీవ సతాంబును; 
 నీవ యజఞంబును; నీవ ఫలము; 
నీవ లోకేశులు; నీవ సరాితెయు; 
 నీవ కాలంబును; నీవ జగము;  

9-129.1-తటేగతీి 
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నీవ బహ్ుయజఞభోజివి; నీవ నితా 
మూలతేజంబు; నీకు నే మొొకుకవాుఁడ 
నీర్జాక్షుండు చాల మనిించు నటిట 
శసత రముఖ్ామ! కావవే చాలు మునిని.  

9-130-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర చే నీవు విసృషటమ్మై చనుఁగ మునాిల్లంచి నీ ధ్ార్లన్ 
ధర్ణిన్ వాిలుట నికకమంచు మునుప్ే ద్ెైతేాశిర్వాితముల్ 
శిర్ముల్ పాదములున్ భుజాయుగళ్ముల్ చేతుల్ నిజాంగంబులం 
దుర్ులన్ బాిణసమీర్ముల్ వదలు నీ యుదధంబులం జకమీా!  

9-131-ఆటవ లద్వ 
కలుఁగ  నిదపోి వుఁ గలలోన వచిున 
నినుిుఁ జూచి దీ్ర్నాిద ిపో దు 
ర్సుర్వర్ులు శయాలం దుని సతులు పి 
భాతమందు లేచి పలవర ంప.  

9-132-ఉతపలమాల 

చీుఁకటిుఁ బాపుచున్ వ లుుఁగు జేయుచు సజానకోటిన లి స 
శ్రకీను జేయు నీర్ుచులు చెలుిగ ధర్ెసమే్తల ై నినున్ 
వాకున నిటిట  దటిటదని వర్ణన చేయ విధ్ాత నేర్ుఁ డ 
సోత కము నీదు ర్ూపు గలదుం దుద్వ లేదు పరాతపరాదామ్మై.  

9-133-ఆటవ లద్వ 
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కమలలోచనుండు ఖ్లుల శిక్ింపంగుఁ 
బాలు చేయ నీవు పాలు పడితి 
వ ైన నింకుఁజాలు నాపనుిుఁడెై యుని 
తపసరుఁ గావు మీవు ధర్ెవృతిత .  

9-134-వచనము 
అని వినుతించి కేలుుఁ దమిెద్యయి నొసలం బొ సంగ ంచి యిటినియిె. 

9-135-ఆటవ లద్వ 
ఏ నమసకర ంతు నిందశి్ాతివ ధూమ 
కేతువునకు ధర్ె సేతువునకు 
విమల ర్ూపమునకు విశిద్ీపమునకుుఁ 
జకమీునకు గుపత  శకీమునకు.  

9-136-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె. 

9-137-ఆటవ లద్వ 
విహిత ధర్ెమందు విహ్ర ంతు నేనియు 
నిషటమ్మైన దవిామితుత నేని 
ధర్ణిసుర్ుుఁడు మాకు ద్ెైవతం బగునేని 
విపుు నకు శుభంబు వ లయుుఁగాక.  

9-138-కంద పదాము 
అఖిల గుణాశయీుుఁ డగు హ్ర  
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సుఖియిెై నా కొలువు వలనుఁ జొక కడి నేనిన్ 
నిఖిలాతెమయుం డగుటకు 
సుఖ్మందుం గాక భూమిసుర్ుుఁ డివేిళ్న్.  

9-139-వచనము 
అని యివిిధంబునం బొ గడు పుడమిఱేనివలన మనిించి, తపసరని ద్ాహ్ంబు 
నొంద్వంపక, ర్కకసులగ్ంగచకంీబు తిర గ  చనియిె; అంత దురాిసుండు శ్ాంతిం 
బొ ంద్వ మ్మలిని మే్ల్ల మాటల నా రాజుం ద్ీవించి, యిటినియిె. 

9-140-మతేతభ వికీీడతిము 
నర్నాథయతతమ! మే్లు చేసరతి కద్ా! నా తపుప మనిించి శ్ర ీ
హ్ర  పాద్ాబాము ల్లంత ముటటుఁగ్లుతే? యాశుర్ామౌన నుిచ  ో
నర్ుదండే ినినుబో ుఁటి సాధునకుుఁ ద్ాన ై యిచుుటల్ గాచుటల్ 
స ర ద్వన్ న ైజగుణంబుల ై సర్స వచుుం గాద్ె మితాికృతిన్.  

9-141-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

9-142-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక మాటెవిని పే్ర్ు కర్ణములలో నొయాార్మ్మై సో కిుఁనన్ 
సకలాఘంబులు పలిటిలి్ల తొలుఁగున్ సంభాింతితో నటిట  స 
తుసకర్ున్ మంగళ్తీర్థపాదు హ్ర  విషుణ న్ ద్ేవద్ేవేశుని 
నికలంకసరథతిుఁ గ్లుు భకుత లకు లే దడాంబు రాజాగణీీ!  

9-143-మతతకోకిలము 
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తపుప లోుఁగ్ని చకపీావక ద్ాహ్ముం బెడుఁబాప్ర తౌ 
నొపుపనొపుప భవదధయార్స మో నరేశిర్! పాిణముల్ 
చెపప మునుిను పోయి కీమెఱుఁ జేర  ధనుాుఁడ న ైతి నీ 
క పుపడున్ శుభ మే్ను గోర ద నింకుఁ బో యిెద భూవరా!  

9-144-కంద పదాము 
అనిన విని రాజముఖ్ుాుఁడు 
మునివలిభు పాదములకు మొొకిక కడున్ మ 
నినచేసర యిషట భోజన 
మనువుగుఁ బెటిటంచెుఁ దృపుత ుఁ డయిెా నతండున్.  

9-145-వచనము 
మఱియు నముెనీందుిం డిటినియిె. 

9-146-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కంటని్ నేుఁటికి నినుి నీ వచనముల్ కర్ణదియిం బీితిగా 
వింటినినిముుఁ గ్ంటి నీ గృహ్మునన్ వేడకన్ ఫలం బంద్ె నే 
మంటిం బో యిెద; నీ చర త ిమమర్ుల్ మర్ుత యల్ సుఖ్ాసీనుల ై 
మింటన్ మే్ద్వని సనుితింపుఁగల రీమీుఁదన్ నరేంద్ాిగణీీ!  

9-147-వచనము 
అని చెప్రప దురాిసుం డంబరీషుని దీ్వించి కీర తంచి మింటి తెర్ువున 
బహి్ెలోకంబునకుం జనియిె, మునీశిర్ుండు వచిు మగుడం జనువేళ్కు 
నొకకవతసర్ంబు నిండి వతింబు పర పూర్ణం బెైన. 
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9-148-ఆటవ లద్వ 
అవనిసుర్ుుఁడు గుడువ నతి పవితంిబెైన 
వంటకంబు భూమివర్ుుఁడు గుడిచెుఁ 
దపసర న గులు మానపుఁ ద్ాన ంత వాుఁడను 
హ్ర  కృపామహ్తి మనుచుుఁ దలుఁచి.  

9-149-వచనము 
మఱియును. 

9-150-కంద పదాము 
హ్ర  గ్లుుచుండువార కిుఁ 
పర్మే్షరఠ పదంబు మొదలు పదభోగంబుల్ 
నర్కసమము లను తలుఁపున 
ధర్ణీ రాజాంబుతోడి తగులము మాన న్.  

9-151-వచనము 
ఇట ి  విర్కుత ండెై. 

9-152-ఆటవ లద్వ 
తనకు సదృశుల ైన తనయుల రావించి 
ధర్ణి భర్ము వార ుఁ ద్ాలపుఁ బంచి 
కాననంబు చ్చెుుఁ గామాద్వ విజయుుఁడెై 
నర్విభుండు హ్ర  సనాథుుఁ డగుచు.  

9-153-కంద పదాము 
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ఈ యంబరీషు చర తముుఁ 
ద్ీయంబున వినిుఁ జదువ ధ్ీసంపనుిం 
డెై యుండును భోగపర్ుం 
డెై యుండును నర్ుుఁడు పుణుాుఁడెై యుండు నృపా!  

9-154-వచనము 
విను మయాంబరీషునకు విర్ూపుండును, గేతుమంతుండును, శంభుండును 
ననువార్ు మువుిర్ు గ్డుకు; లందుుఁ గేతుమంతుడును శంభుండును 
హ్ర ంగూర ు తపంబు చేయువార ై వనంబునకుం జనిర ; విర్ూపునికిుఁ 
బృషదశుిండును, బృషదశుినకు ర్థీతర్ుండును గల్లగ ; ర్మెహాతుెనికి 
సంతతి లేకునినంగ ర్సుుఁ డను మునీందుిం డతని భార్ాయందు 
బహి్ెతేజఞనిధు లయిన కొడుకులం గల్లగ ంచె వార్లు ర్థీతర్గోతుిలు 
నాంగ ర్సులను బాిహ్ెణులున ై యితర్ు లందు ముఖ్ుాలయి పవిర తలి్ల ర్ని చెప్రప 
శుకుం డిటినియిె. 
9-12- ఇక్ాికుని వంశము 

9-155-కంద పదాము 
ఒకనాుఁడు మనువు దుమిెన 
వికలుుఁడు గా కతని ఘాొణవివర్ము వ ంటం 
బకిటయశుం డిక్ాికుం 
డకలంకుుఁడు పుటెట  ర్వికులాధ్ీశుండె.ై  

9-156-సీస పదాము 
ఇక్ాికునకుుఁ బుతుి ల లమిుఁ బుటిటర  నూర్ుి; 
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 ర్మర్ వికుక్ియు నిమియు దండ 
కుండు నాతని పె్దాకొడుకులు మువుి రా; 
 రాావర్త మందు హిమాచలంబు 
వింధ్ాాద్వమిధా మురీిమండలము గ్ంత; 
 యేిల్లర  యిర్ువద్వయేివు ర్కక 
ప ందున నా తూర్ుపభూమి పాల్లంచిర ; 
 యందఱు పడమటి కధ్వపుల ైర  

9-156.1-తటేగతీి 

యునినలువద్వ యేిడుిర్ు నుతత  రోర ి 
దక్ిణోర ియుుఁ గాచిర  తండి ియంత 
నషటకాశ్ాీదధ  మొనర ంతు ననుచు నగ ీ
సుతు వికుక్ి నిరీక్ించి శుదధమ్మైన 
మాంసఖ్ండంబు ద్ెమెన  మహితయశుుఁడు.  
9-13- వికుక్ ిచర తము 

9-157-మతేతభ వికీీడతిము 
అగుుఁగా కంచు వికుక్ి వేుఁటజని ఘోరార్ణాభూమిం దగన్ 
మృగసంఘంబులుఁ జంప్ర బిటటలసర తా; మే్ నొలిుఁబో  నాకటన్ 
సగమ్మై యొకక శశంబుుఁ బటిట  తిని శే్షంబెైన మాంసంబు శ్ర 
ఘగొతిం దండికిిుఁ దె్చిు యిచెు నకలంకసూపర త వర ధలిగాన్.  

9-158-తర్ళ్ము 
కులగుర్ుండు వసరషుఠ ుఁ డంత వికుక్ి కుంద్ెలు ద్వంట లో 
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పల న ఱింగ  యనర్ి మ్మంగ ల్ల ప్ెైతృకం బొ నర ంపుఁగా 
వలదు వీుఁడు దురాతెకుం డన వాని తండియిు వానిుఁ జ ం 
తలను జేర్ుఁగనీక ద్ేశము ద్ాుఁటి పో  నడిచెన్ వడిన్.  

9-159-ఆటవ లద్వ 
కొడుకు వ డలుఁగ్టిట  గుణవంతుుఁ డిక్ాికుుఁ 
డా వసరషుఠ ుఁ డేమి యానతిచెు 
నద్వయుుఁ జేసర యోగ  యిెై వనంబునుఁ గళే 
బర్ము విడిచి ముకిత పదము నొంద్.ె  

9-160-చంపకమాల 

జనకుుఁడు ముకిత కేుఁగ నయశ్ాల్ల వికుక్ి శశ్ాదుుఁ డంచు భూ 
జనులు నుతింప నీ ధర్ణిచక ీమశ్ేషము నేల్ల యాగముల్ 
గ్నకొని చేసెుఁ బీితి హ్ర ుఁగూర ు పుర్ంజయుుఁ బుతుిుఁ గాంచెుఁ బే 
ర్కన  నమరేంద ివాహ్ుుఁడుుఁ గకుతురథుఁడు నంచును వాని లోకముల్.  

9-161-సీస పదాము 
కృతయుగాంతంబున ద్వతిసుతామర్ులకు; 
 ర్ణ మయిెా; నందు నా రాక్షసులకు 
నమర్ వలిభుుఁ డయడి హ్ర తోడుఁ జ ప్రపన; 
 జలజనేతుిుఁడు పుర్ంజయుని యందు 
వచిు నే నుండెద వాసవ! వృషభంబ; 
 వ ై మోవు మని పలక నమర్విభుుఁడు 
గోరాజమూర తుఁ గకుత్రద్ేశంబున; 
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 నా పుర్ంజయు మోచె నంత నతుఁడు 

9-161.1-తటేగతీి 

విషుణ తేజంబు దనయందు విసతర లి 
ద్వవాచాపంబు చేుఁబటిట  ద్ీర్ ానిశిత 
బాణములుఁ బూని వేలుపలు పసిుత తింప 
నంతుఁ గాలాగ ి చాడుపన ననికి నడచె.  

9-162-చంపకమాల 

నడచి శరావళిన్ దనుజనాథుల మే్నులు చించి కంఠముల్ 
ద్ొడుిఁద్ొడిుఁ దుించి కాలుపుర  తోివకుుఁ గ్ందఱుఁ బుచిు కొందఱన్ 
వడ ినుర్గాలయంబున నివాసము చేయుఁగ ద్యల్ల యంతనూ 
ఱడక నిశ్ాచరేందుిల పుర్ంబులు గూల ుుఁ బుర్ంజయాఖ్ాతన్.  

9-163-వచనము 
ఇవిిధంబున శశ్ాదపుతుిండు రాక్షసుల పుర్ంబులు జయించిన కతనం 
బుర్ంజయుండును, వృషభర్ూపుండెైన యిందుిండు వాహ్నంబగుటం జేసర 
యిందవిాహ్నుండును, నతని మూుఁపుర్ం బెకిక ర్ణంబు చేసరన కార్ణంబునుఁ 
గకుతుథ ాండును నన నీ మూుఁడు నామంబులం బసిరద్వధక కిక, ద్ెైతుాల ధనంబుల 
నిందుిన కిచెు నపుపర్ంజయుని పుతుిం డనేనసుం, డతని పుతుిండు 
పృథుండు; పృథుని కొడుకు విశిగంధుండు; విశిగంధునకు నందనుండు 
చందుిండు; చందుిసుతుండు యవనాశుిండు; యవనాశితనూభవుండు 
శవసుత ం; డతడు శ్ావసరత  నామ నగర్ంబు నిర ెంచె; శవసత  తనయుండు 
బృహ్దశుిండు; బృహ్దశితనూజుండు గువలయాశుిండా నరేందుిండు.  
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9-164-కంద పదాము 
లావు మ్మఱసర యిర్ువద్వ యొక 
వేవుర్ు నందనులుుఁ ద్ాను వీర్ుుఁ డతుఁడు భూ 
ద్ేవుుఁ డుదంకుడు పనుప దు 
రావహ్ుుఁడెై చంప్ె ధుంధు నమరాబంధున్.  

9-165-వచనము 
అద్వ కార్ణంబుగా ధుంధుమార్ుం డన న గడె నయాసుర్ముఖ్ానలంబునుఁ 
గువలయాశికుమార్ు లందఱు భసెంబెై; ర్ందు దృఢాశుిండును, 
గప్రలాశుిండును, భద్ాిశుిండును ననువార్లు ముగు్ ర్ు చికిక; ర్ందు 
దృఢాశుినకు హ్ర్ాశుిండును, హ్ర్ాశుినకు నికుంభుండును, నికుంభునకు 
బర ిణాశుిండును, బర ిణాశుినకుుఁ గృతాశుిండును, గృతాశుినకు సేనజితుత ను, 
సేనజితుత నకు యువనాశుిండును, జనించి; ర్యుావనాశుిండు గ్డుకులు లేక 
నూర్ుిర్ు భార్ాలుం ద్ానును నివ ిఱ పడియుండ నా రాజునకు మునులు 
గృపచేసర యిందుిని గూర ు సంతతికొఱకు న ైందయిాగంబు చేయించిర ; అందు. 
9-14- మాంధ్ాత కథ 

9-166-సీస పదాము 
భూమీశు భార్ాకుుఁ బుతలిాభమునక ై; 
 పోయు తలంపున భూమిసుర్ులు 
జలములు మంతిించి జలకలశము ద్ాుఁచి; 
 నియమంబుతోుఁ గూడి నిదపోి వ 
ధర్ణీశిర్ుుఁడు ప్ేర్ుదప్రపతోుఁ నా రాతిి; 
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 ధృతి లేక యజఞమంద్వర్ముుఁ జొచిు 
యానీర్ు ద్ాివిన నంత మే్లకని వార్; 
 ల విుఁడు ద్ాివ  నీర ందుుఁ బో యిె;  

9-166.1-ఆటవ లద్వ 
ననుచు రాజు ద్ాివు టంతయు భావించి 
యెిఱిుఁగ  చోదా మంద్వ యిాశిరాజఞ 
యెివిుఁ డయపుుఁ గడవ; నీశిర్ునకు నమ 
సాకర్ మనుచు నేద్వ కార్ా మనుచు.  

9-167-వచనము 
వార్లు దుఃఖించుచుండు నంతుఁ గ్ంత తడవునకు యువనాశుిని కడుపు 
వకికల్లంచుకొని చకవీర త చిహ్ింబులు గల కుమార్ుండు జనిెంచి తలి్ల లేని 
కతంబునుఁ గడుపునకు లేక యిేడుుచుండ, నిందుిండు వచిు, శిశువునకు 
నాకుఁల్ల దీ్ఱుకొఱకు వాని నోటం దన వేలి్లడినం, ద్ాివిన కతంబున వాని పే్ర్ు 
మాంధ్ాత యని నిరేాశించి చనియిె; ఇవిిధంబున. 

9-168-ఆటవ లద్వ 
కడుపు పగుల ముదుా కొడుకు జనిెంచినుఁ 
ద్ీఱుఁ డయిెాుఁ దండి ిద్ేవ విపి 
కర్ుణ యటికాద్ె? కడిుఁద్వ ద్ెైవములావు 
కలుగువాుఁడు బతిుకుుఁ గాక చెడున ?  

9-169-వచనము 
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ఇట ి  బతిికి యుని యువనాశుిండు గ్ంతకాలంబునకుుఁ దపంబుచేసర సరద్వధ ం 
బొ ంద్ె; నంత. 

9-170-సీస పదాము 
పడమటుఁ బొ డమ్మడు బాలచందుిని మాడికుఁ; 
 బూటపూటకు వృద్వధ ుఁబొ ంద్ె బాలుుఁ; 
డలిన పర పూర్ణ య్వనార్ూఢుుఁడెై; 
 రావణాద్వ ర పుల రాజవర్ుల 
దండించి తనుుఁ దసిదసుాుఁ డంచు సురేందుిుఁ; 
 డంకింప శూర్ుుఁడెై యఖిలద్ేవ 
మయు నతీంద్వయిు విషుణ  మాధవు ధరాెతుె; 
 నజుని యజాఞ ధ్ీశు నాతుెుఁ గూర ు 

9-170.1-తటేగతీి 

చేసెుఁ గతీువులు భూర దక్ిణల నిచిు 
దవిా యజమాన విధ్వ మంతి ధర్ె యజఞ 
కాల ఋతిి క్ేద్ేశ ముఖ్ాంబు ల లి 
విషుణ ర్ూపంబు లనుచు భావించి యతుఁడు.  

9-171-కంద పదాము 
బల్లమి నడంచుచు నర్ులం 
జల్ల వ లుుఁగున్ వేుఁడివ లుగుుఁ జనుచ  ోటిెలిన్ 
జలర్ుహ్నయనుని కర్ుణను 
జ లువుగ మాంధ్ాత యిేల  సరర  నిండార్న్.  
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9-172-వచనము 
అంతనా రాజునకు శతబిందుని కూుఁతుర్గు బిందుమతి యందుుఁ 
బుర్ుకుసతుండును, నంబరీషుండును, ముచుకుందుండును, ననువార్ు 
ముగు్ ర్ు గ్డుకులు నేబండుి గూుఁతులును జనియించి ప్ెర్ుుఁగుచుని యిెడ. 

9-173-సీస పదాము 
యమునాజలములోన నధ్వకుుఁడు సౌభర ; 
 తపము చేయుచు జలసథలమునందుుఁ 
బిలిలుుఁ దన పాిణవలిభయును గూడి; 
 మ్మలుఁగ నానంద్వంచు మీనరాజుుఁ 
గనుుఁగ్ని సంసార్కాంక్ియిెై మాంధ్ాత; 
 నొక కనా నడుగ నృపో తతముండు 
దర్ుణి నితుత ను సియంవర్మునుఁ జేకొను; 
 మనవుడు ననుుఁ జూచి య్వనాంగ  

9-173.1-ఆటవ లద్వ 
యేిల ముసల్లుఁ గోర్ు నిటటట ట  వడుఁక డి 
వాుఁడుఁ జాల నర్సరనాుఁడ నొడల 
జిగ యు బిగ యు లేని శిథవలుండుఁ గర్ుఁగ ంప 
బాలుఁ ద్వగ చికొను నుపాయ మ్మట ి ?  

9-174-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 
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9-175-ఆటవ లద్వ 
బాల పువుిుఁబో డి పాియంపు వానిని 
జ నుివాని ధనము జేర్ుువాని 
మర గ నేనిుఁ గ్ంత మర్ుగుుఁగా క ద్వర ుఁ ద 
న ిఱిుఁగ  ముసల్లతపసర నేల మర్ుగు?  

9-176-వచనము 
అని విచార ంచి సౌభర  దన తపో బలంబునం జేసర ముసల్లతనంబు విడిచి యెిల 
పాియంపుుఁ గ్మర్ుం డయి యలంకర ంచుకొని ముందట నిలువంబడిన 
మాంధ్ాతయుుఁ గనిియల నగర్ు గాచికొని యునివార కి సెలవు జేసరన వా 
ర్ముెనీందుిని నా రాజపుతిిక లుని యెిడకుుఁ గ్నిపోయి చూప్రన. 

9-177-ఉతపలమాల 

కోమలులార్ వీుఁడు నలకూబర్ుుఁడయ ; మర్ుుఁడయ ; జయంతుుఁడయ ; 
యేిమఱి వచెు; వీనిుఁ దడవేల వర ంతుము నేమ యేిమ యం 
చా మునినాథుుఁ జూచి చల్లతాతిెకల ై స ర్ద్వన్ వర ంచి రా 
భామిను లందఱుం గుసుమబాణుుఁడు గీ యని ఘంట వేియుఁగన్.  

9-178-వచనము 
ఇట ి  రాజకనాకల నందఱం జేకొని సౌభర  నిజతపఃపభిావంబున ననేక 
ల్మలావినోదంబులుఁ గల్లపంచి. 

9-179-సీస పదాము 
గృహ్రాజముల యందుుఁ గృతకాచలములందుుఁ; 
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 గలువలు విలసరలుి  కొలుఁకులందుుఁ 
గలకంఠ శుక మధుకర్ నినాదములచే; 
 వర్ణనీయముల ైన వనములందు 
మణివేద్వకలయందు మహ్నీయ పర్ాంక; 
 ప్ీఠ ల్మలాశ్ ైల బిలములందు 
శృంగార్వతులగు చెలువలు పలువుర్ు; 
 తనపంపు చేయ సుసథలములందు 

9-179.1-తటేగతీి 

వసత ర మాలాానులేప సువర్ణహార్ 
భూర  సంపద నిష్ాట ని భోజి యగుచుుఁ 
బూుఁటపూుఁటకు నొక వింత ప లుపుుఁ ద్ాల్లు 
రాజకనాల నందఱ ర్తులుఁ ద్ేల ు.  

9-180-కంద పదాము 
ప్ెకకండుి రాజముఖ్ులకు 
నొకకుఁడు మగుఁ డయుాుఁ దనియకుండె మునీందుిం 
డెకుకడు ఘృతధ్ార్లచే 
నకకజమ్మై తృప్రత  లేని యనలుని భంగ న్.  

9-181-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

9-182-కంద పదాము 
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ఆరామంబున మునివర్ుుఁ 
డా రామలతోడ బహ్ువిహార్మయుండెై 
గారాములుఁ దన కిటటట  
పో రాములు చేసర కొనిి ప ి దుా ల్ పుచెున్.  

9-183-వచనము 
అంత నొకకనాుఁడు మాంధ్ాతృమే్ద్వనీవలిభుండు “మునీశిర్ుం డెందుుఁ బో యిెుఁ 
గూుఁతు ల కకడ నలజడి పడుచునివార్లో” యని తలంచి వ దకవచిు, యొకక 
మహాగహ్నంబున మణిమయ సౌధంబులం జకవీర తయుంబో ల ుఁ గీడీించుచుని 
తాపస రాజుం గని, సంతసరంచి, వ ఱుఁగుపడి, మనినలం బొ ంద్వ మ్మలిన 
కూుఁతులం బొ డగని సతకర ంచి యిటినియిె. 

9-184-కంద పదాము 
నాతోడులార్! మీ పతి 
మీ తోడ?ే పనుల యిెడల మే్ లే యనుడున్ 
నాతోడిద్ె నాతోడిద్ె 
తాతా మే్ లనుచు ననిర  తర్ుణులు వర్ుసన్.  

9-185-వచనము 
అంతుఁ గ్ంతకాలమునకు బహ్ుభారాాచర్ుాండగు సౌభర  యేికాంతంబునుఁ 
దనుిుఁ ద్ాన చింతించుకొని, మీనమిథున సంగద్యషంబునం గాుఁపుర్ంబు దనకు 
నగపడుట యిెఱింగ , పశ్ాుతాత పంబున నిటినియిె. 

9-186-మతేతభ వికీీడతిము 
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ఉపవాసంబుల డయుాటో? విషయసంయోగంబు వర ాంచుటో? 
తపముం బూని చర ంచుటో? హ్ర పదధ్ాానంబునన్ నిలుుటో? 
యపలాపంబున నేల ప ంద్వతి? హ్తంబయిెాం దపంబెలి నీ 
కపటసీత రపర ర్ంభముల్ మునులకుం గ వైలా సంసరదుధ లే?  

9-187-చంపకమాల 

మునినుఁట; తతతవవేద్వనుఁట; మోక్షమకాని సుఖ్ంబుల విియుం 
జనవుఁట; కాంత లేుఁబదట; సౌధచయంబుఁట; వాసద్ేశముం, 
దనయులు న ైదువేలుఁట; నిద్ానము మీనకుట ంబి సౌఖ్ాముం 
గనుటుఁట; చెలిర!ే నగవుగాక మహాతుెలు చూచి మ్మతుత రే?  

9-188-ఆటవ లద్వ 
తపము జేయువాుఁడు తతత వజుఞ డగువాుఁడు 
న లమి మోక్ష మిచేయించువాుఁడు 
నేకతంబు విడిచి యేిర్పడనేర్ుఁడు 
కాుఁపుర్ంబు జేయుుఁ గఱటి తపసర.  

9-189-వచనము 
అని దుఃఖించి, తనుిం ద్ాన నింద్వంచుకొని, తన వేడబంబు వివేకించుచు, 
నిహ్పర్సాధకుండెై, కాపుర్ంబువిడిచి, సతులుం ద్ానును వానపసిథధర్ెంబున 
నడవికిం జని, ఘోర్తపంబు జేసర, శరీర్ంబు గుద్వయించి, యగ ిసహితుండెై, 
పర్బహి్ెంబు జొచెు; అంత. 

9-190-కంద పదాము 



1832 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

మునిపతి వనమున కర గ న 
వనితలుుఁ తోనర గ  పాిణవలిభు గతికిం 
జనిర  వ నుతవిల్ల విడువక 
యనలము చన శిఖ్లు నిలువ కర గ న భంగ న్.  
9-15- పుర్ుకుసతుని వృతాత ంతము 

9-191-వచనము 
అంత మాంధ్ాత పె్దాకొడుకగు నంబరీషునిం దతిపతామహ్ుండగుటంజేసర 
యువనాశుిండు దనకుుఁ బుతుిండు గావలయునని కోర  పుచుుకొనియిె; 
నయాంబరీషునకు య్వనాశుిం, డతనికి హార తుండు జనియించి ర్ద్వ 
కార్ణంబుగా నంబరీష య్వనాశి హార తులు మాంధ్ాతృ గోతంిబునకు పవిర్ు 
లయిర ; మాంధ్ాత ర ండవ కొడుకు పుర్ుకుతుసుఁ; డతని నుర్గలోకంబునకుుఁ 
గ్నిపోయి నాగకుమార్ులు దమ చెల ి లు నర్ెదయను కనాకను వివాహ్ంబు 
చేసరర ; పుర్ుకుతుసండు నకకడ ననేక గంధర్ి నాథుల వధ్వంచి తన నాగ 
లోకసంచర్ణంబు దలంచువార కి నుర్గభయము లేకుండ వర్ంబు పడసర తిర గ  
వచెు; ఆ పుర్ుకుతుసనకుుఁ దసిదసుాండుుఁ, దసిదసుానకు ననర్ణుాండు, నా 
యనర్ణుానకు హ్ర్ాశుిండు, హ్ర్ాశుినకు నర్ుణుండును, యర్ుణునకుుఁ 
ద్వబింధనుండుుఁ, ద్వబింధనునకు సతావతిుండును జనిెంచి రా సతావతిుండ 
తిిశంకుం డనం బర్గ ; అతండు. 
9-16- హ్ర శుందుి ని వృతాత ంతము 

9-192-సీస పదాము 
గుర్ుశ్ాపవశమునుఁ గూల్ల చండాలుుఁడెై; 
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 యనఘాతుెుఁ గ్శికు నాశయీించి; 
యతని లావున ద్వవిజాలయంబున కేుఁగ; 
 మనిింప కమర్ులు మర్లుఁ ద్యియుఁ; 
దల కింీదుగాుఁ బడి ద్ెైనాంబుతో రాుఁగుఁ; 
 గ్శికుుఁ డెపపటి ఘనత మ్మఱసర 
నిల్లప్ె నాకసమున; నేుఁడు నునాిడు తిి; 
 శంకుుఁ; డాతుఁడు హ్ర శుందుిుఁ గనియిె;  

9-192.1-తటేగతీి 

నా హ్ర శుందుిుఁ గ్శికుుఁ డర థుఁ జేర  
యాగదక్ిణామిషమున నఖిలధనముుఁ 
గ్లి గ్ని మీుఁదుఁ గులహమనుుఁ గ్లువుఁ బెటట ; 
బొ ంక కలజడిుఁ బొ ంద్ె నా భూవర్ుండు.  

9-193-వచనము 
ఇట ి  విశ్ాిమితుిండు హ్ర శుందుి న గులపఱచుట విని వసరషుఠ ండు 
విశ్ాిమితుినిుఁ గృధమిెవు గమెని శప్రంచె; విశ్ాిమితుిండును వసరషుఠ ని 
బకంబవు గమెని శప్రంచె; పక్ిర్ూపు లయుాను వ ైర్ంబు మానక 
యయిార్ువుర్ును యుదధంబు చేసర ర్ంత హ్ర శుందుిండు పుతుిలు లేక నార్దు 
నుపద్ేశంబున వర్ు ణోపాసనంబు నతి భకితతోుఁ జేయ నా వర్ుణుండు 
పతిాతక్షంబెైన నతనిక మొొకిక యిటినియిె. 

9-194-ఆటవ లద్వ 
వర్ుణద్ేవ! నాకు వర్వీర్గుణముల 
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కొడుకు పుటెటనేని కొడుకుుఁ బటిట 
పశువుుఁ జేసర నీవు పర ణమింపుఁగ వేలుత ుఁ 
గ్డుకు నీుఁ గదయా కొసర్ు లేక.  

9-195-వచనము 
అని పల్లకినం గుమార్ుండు గల్లగ డు మని వర్ంబిచిు వర్ుణుండు చనియిె; నంత 
హ్ర శుందుినకు వర్ుణపిసాదంబున రోహితుుఁడను కుమార్ుండు జనిెంచె; 
వర్ుణుండును హ్ర శేందకిుమార్ు నుద్ేా  శించి. 

9-196-సీస పదాము 
పుర టిలోపల వచిు పుతుి వేలుపు మనిుఁ; 
 బుర్ుడు బో యినగాని ప సుఁగ దనియిె; 
బలురాకమును వచిు బాలు వేలుపు మని; 
 బండుి  లేకుండ నభావుాుఁ డనియిెుఁ; 
బండుి  రాుఁజూచి డింభకుని వేలుపు మనిుఁ; 
 బడి పండుి రామి నభావుాుఁ డనియిె; 
బడిపండుి  ప డమినుఁ గ్డుకు వేలుపు మనిుఁ; 
 బో ర్ుల కొదవక పో ల దనియిెుఁ;  

9-196.1-ఆటవ లద్వ 
ద్ొడర  యిట ట  గ్డుకుతోడి మోహ్ంబునుఁ 
బొి దుా  గడుపుచుండె భూవర్ుండు 
దండి ితలుఁపుకొలుఁద్వ దనలోనుఁ జింతించి 
యింట నుండ కడవి కేుఁగ ుఁ గ్డుకు.  
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9-197-వచనము 
ఇట ి  వనంబునకుుఁ జని శర్శరాసన ధర్ుండయి రోహితుండు ద్వర్ుగుచుండి 
వర్ుణగసీుత ండెై హ్ర శుందుిండు మహ్ో దర్వాాధ్వచేుఁ బీడితుండుగా నుండుట విని 
పుర్ంబునకుం ద్వర గ రా గమకింప నిందుిండు ముసల్ల తపసరయిెై వచిు నిటినియిె. 

9-198-కంద పదాము 
పుణాభూము లర్ుగు; పుణాతీర్థంబులుఁ 
గుీంకు; పుణాజనులుఁ గోర  చూడు; 
పుణాకథలు వినుము భూపాలపుతకి! 
మే్లు గలుగునటిట  మే్ర్ గలదు.  

9-199-వచనము 
అని యిట ి  మగ డించినం ద్వర గ  చని రోహితుం డొకక యిేుఁ డవినంబునం ద్వర గ  
కమీెఱుఁ జనుద్ేర్ నిందుిండు వచిు తొంటి యటి నివార ంచె; ఇవిిధంబున. 

9-200-సీస పదాము 
ఐద్ేండుి  మర్ల్లంచె నమరేందుిుఁ డా బాలు; 
 నాఱవ యిేుఁటుఁ ద్ా నడవినుండి 
యింటికి వచుుచు న లమి నజీగర్ుత ; 
 మధామ పుతుి సనాెనాచర తు 
ఘను శునశ్ేశపునిుఁ గ్ని యాగపశువుగ; 
 నా హ్ర శుందుిన కాతుఁ డిచెుుఁ; 
బుర్ుషమే్ధము చేసర భూపాల వర్ుాుఁడు; 
 వర్ుణాద్వ నిఖిల దే్వతలుఁ దనిప్ె 
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9-200.1-తటేగతీి 

హ్ో త క్శికుుఁ; డధిర్ుాుఁ డొనర్ భృగువు; 
బహి్ె జమదగ ి; సామంబు పాడువాడు 
ముని వసరషుఠ ుఁ; డా మఖ్మున ముదముుఁ బొ ంద్వ 
కనకర్థ మిచెు నిందుిుఁ డా మనుజపతికి.  

9-201-వచనము 
శునశ్ేశపుని పభిావంబు వ నుక వివర ంచెద; నంత భారాాసహితుం డెైన 
హ్ర శుందుి వలనం బీితుండెై విశ్ాిమితుిండు నిర్సతద్యషుం డెైన యతనికి 
ముఖ్ాజాఞ నంబు గృప జేసరన మనం బనిమయంబు గావున, మనంబున 
ననిర్ూప్ర యిెైన పృథవవి న ఱంగ , పృథవవిని జలంబువలన నడంచి, జలంబుుఁ 
ద్ేజంబువలన నింకించి, తేజంబు వాయువు వలనం జేర చి, వాయువు 
నాకాశంబునం గల్లప్ర, యాకాశంబుుఁ ద్ామసాహ్ంకార్ంబునందు లయంబు చేసర, 
యహ్ంకార్ తయింబు మహ్తతతత వంబునందు డింద్వంచి, పర్తతతవంబునకు 
లోకంబులు సృజించెద నను తలంప్ెైన మహ్తత  తత వంబు నందు విషయాకార్ంబు 
నివర తంచి, విషయవర ాతంబెైన మహ్తతతత వంబును బర్తతతవంబుగా న ఱుంగుచు 
నయిెాఱుకవలన సంసార్హేతువ ైన పకిృతిని భసెంబు చేసర, యయిెాఱుకను 
నిరాిణసుఖ్పార్వశాంబునం బర హ్ర ంచి, సకలబంధవిముకుత ండెై హ్ర శుందుిం 
డవాఙ్ఞెనస గోచర్ంబయిన నిజర్ూపంబుతో వ లుంగుచుండె; అతని 
కుమార్ునకు లోహితునకు హ్ర తుండు పుటెట ; హ్ర తునకుుఁ జంపనామ 
ధ్ేయుుఁడు జనియించె; అతండు దనప్ేర్ జంపానగర్ంబు నిర ెంచె; ఆ చంపునికి 
సుద్ేవుండు, సుద్ేవునికి విజయుండు, విజయునకు ర్ుర్ుకుండు, ర్ుర్ుకునకు 
వృకుండు, వృకునకు బాహ్ుకుండు జనియించిర ; అందు బాహ్ుకుండు. 
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9-17- సగర్ుని కథ 

9-202-సీస పదాము 
దండించి పగవార్ు దనభూమిుఁ జేకొని; 
 నంగనలును ద్ాను నడవి కేుఁగ  
యడవిలో ముసల్లయిెై యాతుఁడు చచిున; 
 నాతని భార్ా ద్ా ననుగమింపుఁ 
గద్వయుచ  ోనా సీత రకి గర్ాంబు గలుగుట; 
 య్ర్ిమునీశిర్ుుఁ డాతె న ఱిుఁగ  
వార ంచె; నంత నవినజాక్ి సవతులు; 
 చూలు నిండార నుఁ జూడుఁ జాల 

9-202.1-తటేగతీి 

కర థ ననింబు గుడుచుచ  ోనందుుఁ గల్లప్ర 
విషము ప్ెటిటర ; ప్ెటిటన విర సర పడక 
గర్ముతోుఁ గూడ సగర్ుండు ఘనుుఁడు పుటిట 
వర్యశసూుర తతోుఁ జకవీర త యయిెా.  

9-203-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
చండసూుర త నతండు తండిిపగక ై సంగాీమర్ంగంబులం 
జ ండనె్ హ  హ్యబర్బరాదుల; వధ్వంచెం ద్ాళ్జంఘాదులన్; 
ముండమభూతులుగా నిర్ంబర్ులుగా మూర్ుత ల్ సబీభతసల ై 
యుండంజేస,ె నిజార్ులన్ సగర్నామోరీివిభుం డలుపుఁడే.  
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9-204-కంద పదాము 
ఖ్గరాజర్ుచులు గల యిల 
పగరాజుల నడుఁచి యేిల  బాహాశకితన్ 
నగరాజధ్ీర్ు శూర్ున్ 
సగర్ున్ హ్తవిమతనగర్ుుఁ జను వినుతింపన్.  

9-205-సీస పదాము 
ఔర్ుిండు చెపపంగ నమర్ వేద్ాతెకు; 
 హ్ర  నీశు నమృతు ననంతుుఁగూర ు 
వాజిమే్ధంబులు వసుధ్ేశిర్ుుఁడు చేసె; 
 నంద్ొకక మఖ్మున హ్యము విడువ 
నగభేద్వ గ్నిపోయి నాగలోకంబునుఁ; 
 గప్రలుని చేర్ువుఁ గటిట  తొలుఁగ ుఁ; 
నంత గుఱిముుఁ గాన కా రాజు దన పుతి; 
 నివహ్ంబు ద్వశలకు న మకుఁ బంప 

9-205.1-తటేగతీి 

వార్ు నిల యిేడు ద్ీవుల వర్ుస వ దకి 
మఖ్తుర్ంగంబు లేకుని మగ డి రాక 
పాిభవంబున ద్య రా్ండబలము మ్మఱసర 
గ్ీచిు కోరాడి తివిిర  కుతల మ్మలి.  

9-206-వచనము 
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ఇట ి  సుమతికొడుకులు నేలందవిిి పాతాళ్ంబునం దూర్ుపముటిట  యుని 
నుతతర్భాగంబునం గప్రలమునిప ంతనుని తుర్గంబుుఁ గని. 

9-207-చంపకమాల 

ఎఱుిఁగ తి మద్వార్యా తడవేటికి? గుఱిపుద్ొంగ చిక క; నీ 
జఱభుని బటిట  చంపుుఁ; డతిసాధుమునీందుిుఁడుుఁబో ల  నేతమిు 
ల ా ఱవక బాకినోర్ు మ్మదల్లంపక బెైసుక పటెట  నంచు న 
యాఱువద్వ వేవుర్ున్ నిజకరాయుధముల్ జళిప్రంచి డాయుచోన్.  

9-208-చంపకమాల 

కప్రలుుఁడు నేతమిుల్ ద్ెఱవుఁగాుఁ దమ మే్నుల మంట పుటిట  తా 
ర్పగతధ్ెైర్ుాల ై పడి యఘాళికతంబున మూఢచితుత ల ై 
నృపసుతు లందఱున్ ధర్ణి నీఱయి రా క్షణమంద; సాధులం 
దపసులుఁ గాసరుఁ బెటెటడి మదసుుర తాతుెలు నిలినేర్ుత రే? . 

9-209-సీస పదాము 
కొందఱు కప్రలుని కోపానలంబున; 
 మంొద్వర  సగర్కుమార్ు లనుచు 
నందు రా ముని శ్ాంతుుఁ డానందమయమూర త; 
 తొడర  కోప్రంచునే? దువి నేలుఁ 
గాక జనిెంచునే గగనసథలంబున? ; 
 నే సాంఖ్ామతమున నిదధమతులు 
భవసముదమిు మృతుాపదమును లంఘి్ంతు; 
 రా బుద్వధ ుఁ జేయు పరాతెభూతుుఁ 
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9-209.1-తటేగతీి 

డఖిలబో ధకుుఁ డతనికి నర్సరచూడ 
సఖ్ు లమితుిలు న విర్ు? సగర్సుతులు 
ద్ాము దయచేయు నేర్మిుఁ దనువులందు 
ననలకీలలు పుటిట  నీఱెైర  గాక.  

9-210-వచనము 
మఱియు సగర్ుండు గేశిని యందు గని పుతుిం డసమంజసుం డనువాుఁడు, 
సమంజస గుణంబులు లేక పూర్ిజనెంబున యోగీశిర్ుండెై యుండి, 
సంగద్యషంబువలన యోగభషిుఠ ండయి సగర్ునకు జనిెంచి, జాతిసెర్జాఞ నంబు 
గల్లగ  లోకంబువార్లకుుఁ దమ వార్లకు నప్రియంబగు వర్తనంబునం ద్వర్ుగుచు 
నొకకనాుఁడు. 

9-211-చంపకమాల 

వర్ుస నయోధాలోనుఁ గలవార్ల నాడెడు ప్రనివాండ ినా 
సర్యువులోనుఁ వ ైచి జనసంఘముుఁ దండిియుుఁ ద్వట ట చుండ వాుఁ 
డుర్ుమతిుఁ గ్నిి ప ి దుా లకు యోగబలంబునుఁ జేసర బాలుర్ం 
ద్వర గ  పుర్ంబు లోపల్లకిుఁ ద్ెచిున నివ ిఱుఁ గంద్వ ర్ందఱున్.  

9-212-వచనము 
అయాసమంజసుని కొడు కంశుమంతుం డనువాుఁడు వినీతుండెై తన యొదాుఁ 
బనులు జేయుచుండు నంత; సగర్ుండమెనుమని నంశుమంతు నశింబు 
వ దకి తెమెనిపంచిన నతండు దనతండుిల చ్పుపనం జని, వార్లు దవిిిన 
మహాఖ్ాతంబుచ్చిు, యందు భసెరాసులప ంత నుని హ్యంబుుఁ గని, యా 
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సమీపంబు నందుని కప్రలాఖ్ుాం డయిన విషుణ ద్ేవునికి దండపణిామంబు చేసర, 
యిటిని సుత తియించె. 

9-213-సీస పదాము 
మతిచికకుఁబటిట  సమాధ్వ గ్ర్వమున; 
 వాసరగాుఁ దనకు నవిల వ లుంగు 
నినుుఁ గానుఁ డొకనాుఁడు నిన ిఱుంగున ? బహి్ె; 
 యజుని మనంబున నవయవముల 
బుద్వధ  జనిెంచిన భూర జంతువులందు; 
 హమనులమ్మైన మా క ఱుుఁగ వశమ్మ? 
తమలోన నీ వుండుఁ ద్ా మ్మఱుంగర్ు నినుి; 
 గుణములుఁ జూతుర్ు గుణముల ైనుఁ 

9-213.1-తటేగతీి 

గాన ర్కవేళ్ుఁ జీుఁకటిుఁ గందు రాతె 
లందుుఁ ద్ెల్లయర్ు వ లుపల నమర్ు బొ ందు 
లర్యుదుర్ు దే్హ్ధ్ార్ు లతాంధు లగుచుుఁ 
గడిుఁద్వ నీ మాయ న నిుఁడుుఁ గడువ లేక.  

9-214-వచనము 
అని వినుతి చేయుచు, హ్యంబు విడువు మని చెపపక తన తండుిలు 
నీఱగుటం దడవక, మొొకిక నిలుచుని యంశుమంతునికిుఁ గర్ుణావిపులుం 
డగు కప్రలుం డిటినియిె. 
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9-215-కంద పదాము 
గుఱిముుఁ గ్నిపో  బుదుధ ల 
కుఱిుఁడ! మీ తాతయొదాకున్ నీతండుిల్ 
వ ఱుి లు నీఱెై ర్ద్ె! యిా 
మిఱుి న గంగాజలంబు మ్మలుఁగ శుభమగున్.  

9-216-వచనము 
అని పల్లకిన నమసకర ంచి, తుర్ంగంబుుఁ గ్నివచిు, యా సగర్ుని కిచిున సగర్ు 
డా పశువువలన జనింబు కడమ నిండించి యంశుమంతునకు రాజాంబిచిు, 
ముకతబంధనుండెై, య్ర్ుిండు చెప్రపన మార్్ంబున నుతతమ గతికిం జనియిెను; 
అంత. 

9-217-కంద పదాము 
జనకులు మగొ ్నచోటికి 
ననిమిషనద్వుఁ ద్ెతుత  ననుచు నటవీసథల్లకిం 
జని తపము చేయుఁ జాలక 
మనమున వగ లగలయ నంశుమంతుుఁడు ద్ీఱెన్.  

9-218-కంద పదాము 
ఆతని కొడుకు ద్వల్మపుుఁడు 
భూతలమున గంగ ద్ెచిు ప ంద్వంచుటక ై 
ప్ీితిం దపంబు చేయుచు 
భాతిగుఁ దే్లేక కాలపర్వశుుఁ డయిెాన్.  
9-18- భగీర్థుని చర తంబు 
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9-219-కంద పదాము 
అతని సుతుండు భగీర్థుుఁ 
డతి తప మొనర ంచి కనియిె నమృతాపాంగన్ 
సుతర్ంగన్ ముఖ్వనర్ుహ్ 
ర్తభృంగన్ శివజటాగరీ్ంగన్ గంగన్.  

9-220-వచనము 
కని నమసకర ంచిన గంగ గృపజేసర, వర్ంబు వేుఁడు మనిన నా రాచపటిట  
యిటినియిె. 

9-221-కంద పదాము 
మా వార  భసెరాసుల 
నీ వార ం గల్లప్రకొనుము; న ఱి మావార్ల్ 
నీ వార ుఁ గలయ నాకము 
మావార కిుఁ గలుగు నిద్వ పమిాణము తలి్మ!  

9-222-ఇందవిజిము 
చెలిన్ మద్వన్ నినుి భజింతు గంగన్ 
ఫులాి ంతర్ంగన్ బహ్ుపుణాసంగం 
గలోి లలక్మెజితకాశమలి్లం 
దలి్లన్ సుధ్ీకలపలతామతలి్లన్.  

9-223-వచనము 
అని వినుతి చేయుచుని రాజకుమార్ునకు లోకపావ నిటినియెి. 
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9-224-మతేతభ వికీీడతిము 
వినువీథవం బఱతెంచి నేలుఁబడు నా వేగంబునున్ నిలప నో 
ప్రనవాుఁ డెవిడు? మే్ద్వనీతలము నే భేద్వంచి పాతాళ్ముం 
జనుదున్; వచిుతినేని నా జలములన్ సంసాితుల ై మానవుల్ 
ననుుఁ బొ ంద్వంచు నఘవజిం బెచట నే నాశంబుుఁ బొ ంద్వంచెదన్.  

9-225-వచనము 
అద్వ కార్ణంబుగా విచార ంచెద” నని పలుకుచుని లోకమాతకు 
రాజనావర్ుాండగు భగీర్థుం డిటినియిె. 

9-226-మతేతభ వికీీడతిము 
పర్తతతవజుఞ లు శ్ాంతచితుత లు తపః పారీణు లార్ుాల్ ఘనుల్ 
బుర్ుషశ్ేషీుఠ లు వచిు తలి్ల! భవదంభోగాహ్ముల్ చేయుఁగా 
నర్సంఘాఘము నినుిుఁ బొ ందున  జగనాిథుండు నానాఘ సం 
హ్ర్ుుఁ డా విషుణ ుఁడు వార చితతములుఁ ద్ా న ై యుంట మంద్ాకినీ.  

9-227-మతేతభ వికీీడతిము 
తనలో నినిి జగంబులుం గలుగుటం ద్ా నినిిటం గలు్ టన్ 
జననీ! తంతువులందుుఁ జీర్ గల యా చందంబునన్ విశిభా 
వనుుఁడెై యొపుప శివుండు గాక మఱి నీ వార న్ నివార ంప నే 
ర ున వార విర్ు? నిన్ ధర ంచుకొఱక ై శ్రకీంఠునిం గ్ల ుదన్.  

9-228-వచనము 
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అని యెిఱింగ ంచి వీడొకని, చని, భగీర్థుండు మహేశిర్ు నుద్ేాశించి గదాీనుఁ 
దపంబు చేసరన. 

9-229-ఆటవ లద్వ 
భకతవతసలుండు ఫాలాక్షుుఁ డా భగీ 
ర్థుని మ్మచిు నిజ శిర్ంబునందు 
శ్ౌర పాదపూత సల్లల మ్మై ద్వవి నుండి 
ధర్కు వచుు గంగుఁ ద్ాల ు నపుడు.  
9-19- గంగాపివాహ్ వర్ణన 

9-230-వచనము 
ఇటిమెహానద్ీపవిాహ్ంబు, పురారాతిజటాజూటర్ంధంిబుల వలన వ లువడి, 
నిర్ర్్ళాయమానంబెై, నేలకుుఁ జలి్లంచి, న ఱసర నిండి ప్ెలుి  వ లి్లగ్ని, ప్ెచుు పె్ర గ  
విచులవిడిం గేపీువ ంబడి నుఱక కేళీ్ళుఱుకు మఱక పాియంపుుఁ గామధ్ేనువు 
చందంబున ముందఱికి నిగుడు ముదుా ుఁ జందుర్ు తోడి న యాంబునుఁ గయీా 
నడర  చ్పుపదపపక సాుఁగ  చనుద్ెంచు సుధ్ార్ణవంబు క ైవడిుఁ బెంపుుఁ గల్లగ  
మహేశిర్ు వదనగహ్ిర్ంబు వలన నోంకార్ంబు ప్రఱుంద వ లువడు 
శబాబహి్ెంబు భంగ  నదభవిిభమింబెై య మెహమపాల తిలకంబు తెర్ువు 
వ ంటనంటి వచుు వ ల్లయిేనుుఁగు తొండంబుల ననుకర ంచి పఱచు 
వఱదమొగంబులును, వఱదమొగంబుల ప్రఱుందనందంద కంీదుకొని ప డచూప్ర 
తొలంగు బాలశ్ార్ద్ా కుచకుంభంబులకు నగ్లం బైెన బుగ్లును, 
బుగ్లసంగడంబునం బార జాతకుసుమ సతబకంబుల చెలువంబులం ద్ెగడు 
వ ల్లనుర్ువులును, వ ల్లనుర్ువుల చెంగట నరోథ నీెల్లత 
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కర్ూపర్తర్ుకిసలయంబులుఁ చకకందనముుఁ గేల్లగ్ను సుళ్ళును, సుళ్ు 
క లంకుల ధవళ్జలధర్రేఖ్ాకార్ంబుల బాగు మ్మచుని నిడుద యిేఱులును, 
నేఱులం గలసర వాయువశంబున నొండొంటిం ద్ాుఁకి బిట ట  మిటిటంచి, మీుఁద్వ క గయు 
దుర తభంగంబుల ైన భంగంబులును, భంగంబులకొనల ఛినిభినింబుల ై 
కుప్రపంచి, యుపపర్ం బెగసర, ముతితయంపు సర్ుల వడుపున, 
మలి్లకాద్ామంబుల తెఱంగునుఁ గర్ూపర్ఖ్ండకదంబంబుల చెలువంబున 
నిందుశకలంబుల తేజంబునుఁ, ద్ార్కానికర్ంబుల ప లుపున మ్మఱయుచు, ముకిత 
కనాా వశ్రకర్ంబుల ైన శ్రకర్ంబులునుం గల్లగ , మధామలోక శ్రకీర్ంబైె, శ్రకీర్ంబు 
తెఱంగున విషుణ పదంబు ముటిట , విషుణ పదంబు భాతి నులిసరతహ్ంసర్ుచిర్ంబెై, 
ర్ుచిర్పక్షంబురీతి నతిశ్లభితకువలయంబెై, కువలయంబు చెనుిన 
బహ్ుజీవనంబెై, జీవనంబులాగున సుమనోవికాసపధి్ానంబెై, పధి్ాన పర్ింబు 
ప లుపున నేకచక ీబక భీమ మహాభంగ సుభద్ాిర్ుా న చర తాిరామంబెై, 
రామచితతంబు మ్మలుఁపువం దనవార లోుఁజొచిున ద్యష్ాచర్ుల కభయపది్ాన 
చణంబెై, పది్ానచణ వర్తనంబు భాతి సముపాసరత మృతుాంజయంబె,ై 
మృతాంజయుర్ూపంబుపో ల్లక విభూతి సుకుమార్ంబెై, కుమార్చర తంిబుఠేవను 
గ్ీంచపమిుఖ్విజయంబెై, విజయ ర్థంబుభాతి హ్ర హ్యామంథర్ంబెై, 
మంథర్విచార్ంబు గదాీన మహారామగ ర వనపవిేశకామంబెై, కామకేతనంబు 
ప్ెలుి న నుద్ీాప్రత మకర్ంబైె మకర్కేతను బాణంబు క ైవడి విల్మనపర్వాహినీకల్లత 
శంబర్ంబెై, శంబరారాతి చిగుర్ు గ్ంతంబుసూటి నధిగవేదనాశమనంబెై, 
శమనదండంబు జాడ నిమోినిత సమవృతతంబెై, వృతతశ్ాసత రంబు విధంబున 
వడిగల్లగ  సద్ా గుర్ులఘువాకాచేటా పర గణితంబెై, గణితశ్ాసత రంబు కొలుఁద్వని 
ఘనఘనమూల వర్్మూల సంకల్లత భినిమిశ ీపకిీర్ణఖ్ాతభీషెంబెై, 
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భీషెపర్ింబు ప్ెంపున ననేక భగవద్ీ్ తంబెై, గీతశ్ాసత రంబు నిలుకడను 
మహాసుషరర్తను ఘన నానాశబాంబెై, శబాశ్ాసత రంబు మరాాద నచుువడి హ్లుి  
గల్లగ , మహాభాషార్ూపావతార్వృతిత  వృద్వధగుణసమర్థంబెై, యర్థశ్ాసత రంబు 
మహిమను బహ్ుపయిోజన పమిాణ దృష్ాట ంతంబెై, దృష్ాట ంతంబు తెఱంగున 
సర్ిసామానా గుణవిశ్ేషంబెై, శ్ేషవాాపార్ంబు కర్ణిని సుసరథరోదధర్ణతతపర్ంబెై, 
పర్బహి్ెంబుగర మ నతికాీంతానేక నిగమంబెై, నిగమంబు నడవడిని 
బహి్ెవర్ణపదకమీసంగహీ్ంబెై, గహీ్శ్ాసత రంబు పర పాటిని గర్కట మీన మిథున 
మకర్రాశి సుందర్ంబెై, సుందర  ముఖ్ంబు పో ుఁడిమిని నిర్ెల చందకిాంతంబెై, 
కాంతాధర్ంబు ర్ుచిని శ్లణచాేయావిలాసంబెై, విలాసవతి కొపుపనొపుపనుఁ 
గృషణనాగాధ్వకంబెై, యధ్వకమతిశ్ాసత రసంవాదంబు స ంపున నపార్ సర్సితీ విజయ 
విభమింబెై, విభమివతిచనుద్యయి పగ ద్వ నిర్ంతర్ పయో వాాపాత ఖిలలోక 
జీవనపది తుంగభద్ాితిరేఖ్ా సలల్లతంబెై, లల్లతవతి నగవు మించున నపహ్సరత 
చందభిాగధ్ేయంబెై, భాగధ్ేయవంతుని వివాహ్ంబు ల్మల 
మహామే్ఖ్లకనాకావిసాత ర్ంబెై, తార్క ంగేల్ల యొడికంబున నాకాీంత 
సూర్ాతనయంబెై, సూర్ాతనయు శర్వరి్ంబు పో ల్లక భీమర్థాాటోపవార్ణంబెై, 
వార్ణంబు పర్ుసునం బుషకరోనిత సంర్ంభంబెై, ర్ంభ న మోెము డాలున 
సుర్సాతిశయ దశం బెై, దశర్థ తనయు బొ మముడి చాడుపన సరంధుగర్ి 
పభింజనం బెై, పభింజతనయు గదప్ెట ట  మాడికని సమీపగత దుశ్ాససన దుర్ెద 
నివార్కర్ంబెై, వార్కనాక ముంజేతి గతిని ముహ్ుర్ుెహ్ర్ుచుల్లత 
కంకణాలంకృతంబెై, కృతయుగంబు నోజ నపంకంబెై, పంకజాసనుముఖ్ంబు 
నొఱపునుఁ బభిూతముఖ్ావర్ణంబెై, వర్ణగుణితంబు తెఱకువను బహ్ుద్ీర్బాిందు 
విసర్్ంబెై, సర్్బంధకావాంబు వినినువున గంభీర్భావమధుర్ంబెై, 
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మథురాపుర్ంబు స బగున మహానందనందనంబెై, నందనవనంబు ప ందున 
విహ్ర్మాణ క్శికంబెై, క్శికహ్యంబు రీతి సుదశధుివంబెై, ధుివు తలంపు 
కియీం గ యీాబర శ్రల్లత విశింభర్ంబెై, విశింభర్ుని శంఖ్ంబు ర్ూపున 
దక్ిణావరోత తతర్ంబెై, యుతతరావివాహ్ంబు చందంబునుఁ బిముద్వత నర్ంబెై, 
నర్సరంహ్ు నఖ్ర్ంబుల భాతి నాశితీ పహిిాద గుర్ువిభవ పది్ానంబెై, 
ద్ానకాండంబు సరర ం గామధ్ేను కలపలతాదాభివనంబెై, నవసూతికాకుచంబు 
ప్ేర ెని నిర్ంతర్ పయోవర్ధనంబెై, ధనదు నిలయంబు తూనికను సంభృత మకర్ 
పదె మహాపదె కచేపంబెై, కచేప కర్పర్ంబు బల్లమిని 
బతితశ్ ైలసముదధర్ణంబెై, ధర్ణీధర్ంబు సాటి నుతుత ంగ తటముఖ్ాంబెై, 
ముఖ్ావరాహ్ంబు గర మ నునిత క్షమంబెై, క్షమాసుర్ హ్సతంబు గర్గర కను 
సతపవిత ిమనోరామం బెై, రామచందుిని బాణంబుకడింద్వ నభాగాత ఖ్ర్దూషణ 
మద్ాపహ్ర్ణ ముఖ్ర్ంబెై, ముఖ్ర్ రామ కుఠార్ంబు రీతిని భూభృనూెలచేే 
దన పబిలంబెై, బలరామహ్లంబుభాతిని బతిికూలసనిికరి్ణ పబిుదధంబెై, 
బుదధద్ేవునిమే్ని యొఱపున నభియాతి ర్క్ోద్ార్ మనోహ్ర్ం బెై, 
హ్ర్తాండవంబు మే్ర్ నులిసరతానిమిషంబెై, యనిమిష్ావతార్ంబు కీర తని శీుతి 
మంగళ్పదింబెై, పది్ాత యిాగ  సూటినర్థ పర్ంపరా వామనంబెై, 
వామనచర్ణరేఖ్ను బల్లవంశవాపనయంబెై, నయశ్ాసత రంబు మార్్ంబున 
సామభేదమాయోపాయ చతుర్ంబెై, చతురాన నాండంబు భావంబున నపర మిత 
భువన జంతుజాల సేవామానం బెై, మానినియన లోుఁతు చూపక, గర తయన 
చడిచపుపడు చేయక, ముగుద యన బయలు పడక, పమిద యన 
గయీాంబాఱుచుుఁ, బతివతి యన నిటటట ట ుఁ జనక, తలి్లయన న విియిెైన 
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లోుఁగ్నుచు, ద్ెైవంబన భకత మనోర్థంబు ల్లచుుచు, నంతకంతకు విసతర ంచి 
గుఱిగడచి, యవాఙ్ఞెనస గోచర్ంబెై పవిహించి. 

9-231-మతేతభ వికీీడతిము 
జగతీనాథు ర్థంబుపజా బహ్ుద్ేశంబుల్ వడిన్ ద్ాుఁటి త 
తసగర్క్ాెపకుమార్ భసెముల మీుఁదన్ ముంచి పాఱన్ మర్ు 
నిగరావాసము వార్ు ప ంద్వర  నవీనశ్రలీతో గంగ నీ 
ర్ుగతిం గాక మహాదుర్ంత సుజనద్యిహానలం బాఱునే.  

9-232-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర్ు మ్మప్రపంచి మహా తపో  నియతుుఁడెై యాకాశగంగానద్వన్ 
ధర్కుం ద్ెచిు నితాంత కీర తలతికా సతంభంబుగా నవా సు 
సరథర్ ల్మలం బితృకృతా మంతయు నొనర ున్ వార తానేక దు 
సతర్ వంశవాధుుఁ డా భగీర్థుుఁడు నితాశ్రకీర్ుం డలుపుఁడే?  

9-233-కంద పదాము 
హ్ర ుఁ దమ మనముల లోనిడ ి
హ్ర  పాద్ాంభోజ జనితమ్మైన నద్వన్ సు 
సరథర్ుల ై కుీంకి మునీందుిలు 
హ్ర ుఁ గల్లసరర  తిిగుణర్హితుల ై యవేిళ్న్.  

9-234-వచనము 
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అంత నా భగీర్థునకు శీుతుండును, శీుతునకు నాభావర్ుండును, 
నాభావర్ునకు సరంధుద్ీిపుండును, సరంధుద్ీిపునికి నయుతాయువును, 
నయుతాయువునకు ఋతుపర్ుణ ండును జనియించెను; అతండు. 

9-235-ఆటవ లద్వ 
నయ విశ్ాలబుద్వధ  నలచకవీర తతో 
సంగడమనితనము చాలుఁ జేసర 
యక్షహ్ృదయ మతని కవాసతముగ నిచిు 
యశివిదా నేర ు నతనివలన.  
9-20- కలాెషపాదుని చర తిము 

9-236-వచనము 
ఆ ఋతుపర్ుణ నకు సర్ికాముండును, సర్ికామునకు మదయంతీ వలిభుండెైన 
సుద్ాసుండును, బుటెట  నా రాజశ్ేఖ్ర్ుని మితసిహ్ుండును, గలాెషపాదుండు 
నని చెపుపదు రా భూవర్ుండు వసరషుఠ ని శ్ాపంబున రాక్షసుడయి, తన 
కర్ెంబున నపతుాండయిెా,” ననిన విని పరీక్ినిరేందుి డేమి కార్ణంబున 
సుద్ాసునకు గుర్ుశ్ాపంబు పాిపతంబయిెా” నని యడిగ న శుకుం డిటినియిె. 

9-237-సీస పదాము 
ఆ సుద్ాసుుఁడు వేుఁటక ై వనంబున కేగ ; 
 గర ించి యొకక ర్కకసునిుఁ జంప్ర 
వానితోుఁ బుటిటన వానిుఁ బో  విడిచిన; 
 వాుఁడును దనతోడవిాని చావు 
పో నీక కపటియిెై భూపాలుగృహ్మున; 
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 నడబాలతనమున నర థుఁ గ్ల్లచి 
యుండ వసరషుఠ న కురీిశుుఁ డొకకనాుఁ; 
 డనింబు జేయంగ నతనిుఁ బనుప 

9-237.1-తటేగతీి 

వాుఁడు మానవ మాంసంబు వండి తెచిు 
మునికి వడిా ంపుఁ గోప్రంచి ముని నరేందుిుఁ 
బిల్లచి మనుజామిషంబును బెటిట  తనుచు 
నలుకతో రాక్షసుుఁడవు గమెని శప్రంచె.  

9-238-వచనము 
ఇట ి  శప్రయించి పదంపడి, రాక్షసుండు వండి తెచుుటయు, సుద్ాసుం 
డెర్ుంగమియుుఁ దన మనంబున న ఱింగ , వసరషుఠ ుఁడు పండెంిడేండుి  
ర్కకసుండవయి యుండుమని నియమించెను; అయావసర్ంబున. 

9-239-మతేతభ వికీీడతిము 
గుర్ువున్ మాఱుశప్రంతు నంచు జలముల్ గోపంబుతో ద్యయిటన్ 
నర్నాథుండు ధర ంపుఁ దతసతి పతినాిర ంప మినుిం ద్వశల్ 
ధర్యున్ జీవమయంబకా నిఖిలముం ద్ాుఁ జూచి చల ి న్ ధరా 
వర్ుుఁ డాతీెయపదంబులం గర్పుటీవాఃపూర్ముం బొ కుకచున్.  

9-240-వచనము 



1852 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ఇట ి  మితసిహ్ుండు గావునుఁ గళ్తాినుకూలుండెై శప్రయింప నొలిక సుద్ాసుండు 
రాక్షస భావంబు నొంద్వ, కలెషవర్ణంబు లయిన పాదంబులతో నడవులం 
ద్వర్ుగుచు. 

9-241-కంద పదాము 
ఆుఁకట మలమల మాుఁడుచు 
వీుఁక నతం డడవి నుని విప ిమిథునముం 
ద్ాుఁకి తటాలున విపుు నిుఁ 
గూుఁకటి చేుఁబటిట  మింొగుఁ గ్నిపో వుతఱిన్.  

9-242-వచనము 
అంత నా బాిహ్ెణుని భార్ా మోుఁద్వకొనుచుం బెగ్డిలి్ల, డగు్ తితకతోుఁ బతికి నడాంబు 
వచిు, యిేడుుచు రాచర్కకసున కిటినియిె. 

9-243-కంద పదాము 
మానుషద్ేహ్ము గలుగుట 
భూనాయక! దురి్భంబు పుటిటనమీదుఁన్ 
ద్ానముుఁ బరోపకార్ము 
భూనుతకీర తయును వలద్ె పుర్ుషున క ందున్?  

9-244-మతేతభ వికీీడతిము 
ర్వి వంశ్ాగణీివ ై సమసతధర్ణీరాజాాను సంధ్ాయివ ై 
భువనసుత తుాుఁడవ ై పరార్థర్తివ ై పుణాానుకూలుండవ ై 
వివర్ంబేమియు లేక నా పె్నిమిటిన్ విపుు ం దపశ్రశలు స 
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త్రవర్ున్ బహి్ెవిదున్ జగనుితగుణున్ భక్ింపుఁగాుఁ బాడియిే?  

9-245-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
తండమి! మీకు ద్వనేశవంశజులకున్ ద్ెైవం బగున్ బాిహ్ెణుం 
డండాి  మాటలు లేవ ? భూమిసుర్ గోహ్తాాభిలాషంబు గ ై 
కొండే ిమీ యట వంటి సాధువులు? ర్క్ోభావ మిటేిల? మీ 
తండింి ద్ాతలుఁ బూర్ుిలం దలుఁపవే ధర్ెంబునుం బో ుఁగద్ే.  

9-246-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అనాి! చెల ి ల నయిెాదన్; విడువు నీకనింబు బెటిటంతు; నా 
హ్ృనాిథున్ ద్విజు గంగ కుఱిి  నకటా! హింసరంప నేలయా? నీ 
వ నిం డింతులతోడుఁ బుటటవ ? నిజం బిటెైటన మునుెటట నా 
పనిన్ ననుి శిర్ంబు దుించి మఱి మతా్ాణేశు భక్ింపవే.  

9-247-కంద పదాము 
అని కర్ుణ పుటట నాడుచు 
వనితామణి పలవర ంప వసుధ్ాద్ేవుం 
ద్వనియిె నతుఁడు పుల్ల పశువుం 
ద్వను కియీ శ్ాపంబు కతన ధ్ీర్హితుండెై.  

9-248-వచనము 
అంత నా బాిహ్ెణి గోప్రంచి “కామార్తనయిన నాదు పె్నిమిటిని భక్ించితివి 
గావున నీవు న లుఁతలంబొ ందుఁ జేర నవేళ్ మర్ణంబుుఁ బొ ందు” మని 
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కలాెషపాదుని శప్రంచి, పతిశలాంబులతో నగ ిపవిేశంబు జేసర సుగతికిం జనియిె; 
నంతుఁ బండెంిడేండుి  చనిన నా రాజు మునిశ్ాపనిర్ుెకుత ండెై. 

9-249-ఆటవ లద్వ 
ర్తులకొఱకు నాల్ల రావింప నద్వయును 
బెదర  విపసితి శప్రంచు టెఱిుఁగ  
మగని నడాప్ెటిట  మ్మథైునకర్ెంబు 
మాన ు సతుల గోషరఠ  మాన  నతడు.  

9-250-కంద పదాము 
అద్వ కార్ణముగుఁ బుతాి 
భుాదయము లేద్ా సుద్ాసభూపాలునకుం 
దదనుమతి నవిసరషుఠ ుఁడు 
మదయంతికిుఁ గడుపుజేసె మదనకీడీన్.  

9-251-వచనము 
ఇట ి  సుద్ాసుని భార్ా యగు మదయంతి వసరషుఠ నివలన గర ాణి యిెై యిేడేండుి  
గర్ాంబు ధర ంచి నీళాుడ సంకటపడుచుని వసరషుఠ ండు వాుఁడి యగు నశెంబున 
నా గర్ాంబుుఁ జీర న నశెకుం డను కుమార్ుండు పుటెట ; నతనికి మూలకుండు 
పుటెట ; నతండు. 

9-252-కంద పదాము 
వీర్ుుఁడగు పర్శురాముుఁడు 
ఘోర్ కుఠార్మున నృపులుఁ గూలుచు వేళ్న్ 
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నారజీనములు ద్ాుఁచిన 
నారకీవచుం డనంగ నల్ల నుతి క క కన్.  
9-21- ఖ్టాింగుని చర తమిు 

9-253-వచనము 
ఆ నారీకవచుండు నిర్ూెలం బయిన ర్వివంశంబునకు మూలం బగుటంజేసర 
మూలకుండనం బర్ుఁగ నా మూలకునకు విశిసహ్ుండు పుటెట  విశిసహ్ునకు 
ఖ్టాింగుడు పుటిట  చకవీర త యయిెాను; అతండు. 

9-254-సీస పదాము 
అమర్ులు వేుఁడిన నసుర్నాథులుఁ జంప్ర; 
 తిిదశులతోుఁ దన బతిుకుకాల 
మ్మంతని యడిగ న నిద్ె నిండుచునిద్వ; 
 తడవులే ద్ేమ్మైన నడుగు మనిన 
వర్ములు గోర్క వర్విమానం బెకిక; 
 తనపుర కేతెంచి తతతవబుద్వధ ుఁ 
బర్మే్శిర్ుని యంద భావంబుుఁ గీల్లంచి; 
 కులద్ెైవతద్విజకులముకంటె 

9-254.1-తటేగతీి 

నంగనా పాిణ రాజా పుతాిదు ల లి 
గావు ప్రియములు ధర్ెంబు గడచి నాదు 
మతి పవిర తంప ద్ెనిుఁడు మద్వ న ఱుంగ 
ననా మా యిాశిర్ునిుఁ దకక ననుచు మఱియు.  
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9-255-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇలమీుఁదన్ బదిుకేల? వేలుపలవర్ం బేలా? ధనం బేల? చం 
చల గంధర్ిపురీ విడంబనము ల ైశిర్ాంబు లేలా? జగం 
బులుఁ బుటిటంచు తలంపునం బకిృతితోుఁ బొ తెతత  తుద్వం బాసర ని 
ర్ెలమ్మై వాఙ్ెనసామితం బగు పర్బహి్ెంబు నేుఁ జ ంద్ెదన్.  

9-256-వచనము 
అని నిశుయించి. 

9-257-మతేతభ వికీీడతిము 
కలసెన్ సంగముల లిుఁ బాసర నియతిన్ ఖ్టాింగు డశ్ాీంతమ్మై 
కల దయుాన్ మఱిమీుఁద లే దన డిద్ెై కలాాణమ్మై యాతెలోుఁ 
దలుఁపం బలకగరానిద్ెై పర్మమ్మై తతత వజుఞ  లూహించి హ్ృ 
జాలజాతంబుల వాసుద్ేవుుఁ డని సంసాఠ ప్రంచు నా బహి్ెమున్.  
9-22- శ్రీరాముని కథనంబు 

9-258-వచనము 
అటిట  ఖ్టాింగునకు దీ్ర్బాాహ్ుండు, ద్ీర్బాాహ్ునకు ర్ఘువు, ర్ఘువునకుుఁ 
బృథుశవీుండుుఁ, బృథుశవీునకు నజుండు, నజునకు దశర్థుండును, పుటిట; రా 
దశర్థునకు సుర్పాిర థతుండెై పర్బహి్ెమయుండెైన హ్ర  నాలు్ విధంబుల ై 
శ్రరీామ లక్షెణ భర్త శతుిఘి నామంబుల నిజాంశ సంభూతుండెై జనిెంచె; 
తచుర తంిబు వాల్మెకి పమిుఖ్ుల ైన మునులచేత వర ణతంబెైనద్వ; యిెైననుం 
జ ప్ెపద సావధ్ానమనసుకండవ ై యాకర ణంపుము. 
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9-259-మతేతభ వికీీడతిము 
అమరేంద్ాిశకుుఁ బూర్ణచందుిుఁ డుద్వతుండెై నట ి  నారాయణాం 
శమునం బుటెట  మద్ాంధ రావణశిర్ససంఘాతసంఛేదన 
కమీణోద్ాా ముుఁడు రాముుఁ డా గర తకుం గ్సలాకున్ సనుితా 
సమన ైర్ెలా కతులా కంచితజనుససంసార్సాఫలాకున్.  

9-260-మతేతభ వికీీడతిము 
సవర్క్ార్థము దండి ిపంపుఁ జని విశ్ాిమితుిుఁడుం ద్యడరా 
నవల్మలం దునుమాడె రాముుఁ డదయుండెై బాలుుఁడెై కుంతల 
చేవిసంపజాితహాటకం గపటభాష్ావిసుుర్నాిటకన్ 
జవభినాిర్ామఘోటకం గర్విరాజతేఖటకం ద్ాటకన్.  

9-261-కంద పదాము 
గారామునుఁ గ్శిక మఖ్ 
మా రాముుఁడు గాచి దైె్తుా నధ్వకు సుబాహ్ున్ 
ఘోరాజిుఁ దుించి తోల న్ 
మారీచున్ నీచుుఁ గపటమంజులరోచున్.  

9-262-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక మునూిఱు గదల్లు తెచిున లలాటోగాీక్షుచాపంబు బా 
లకరీందంిబు సుల్మలమ్మైుఁ జ ఱకుుఁగోలం దుించు చందంబునన్ 
సకలోరీిశులు చూడుఁగా విఱిచె ద్యశశకితన్ విద్ేహ్క్షమా 
పక గేహ్ంబున సీతక ై గుణమణిపసిీుతక ై ల్మలతోన్.  
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9-263-కంద పదాము 
భూతలనాథుుఁడు రాముుఁడు 
ప్ీితుండెై ప్ెండిియాడెుఁ బృథుగుణమణి సం 
ఘాతన్ భాగోాపే్తన్ 
సీతన్ ముఖ్కాంతివిజిత సరతఖ్ద్య ాతన్.  

9-264-కంద పదాము 
రాముుఁడు నిజబాహ్ుబల 
సేథమంబున భంగపఱిచె ద్ీర్కాుఠారో 
ద్ాా మున్ విదళీకృతనృప 
భామున్ ర్ణర్ంగభీము భార్్వరామున్.  

9-265-కంద పదాము 
దశర్థుుఁడు మునుి గ ైకకు 
వశుుఁడెై తానిచిు నటిట  వర్ము కతన వా 
గాశ చెడక యడివి కనిచెను 
దశముఖ్ముఖ్కమలతుహినధ్ామున్ రామున్.  

9-266-కంద పదాము 
జనకుుఁడు పనిచిన మే్లని 
జనకజయును లక్షెణుండు సంసేవింపన్ 
జనపతి రాముుఁడు విడిచెను 
జనపాలారాధా ద్విషదసాధా నయోధాన్.  
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9-267-కంద పదాము 
భర్తున్ నిజపదసేవా 
నిర్తున్ రాజామున నునిచి నృపమణి యిెక కన్ 
సుర్ుచిర్ ర్ుచి పర భావిత 
గుర్ుగోతాిచలముుఁ జితకిూటాచలమున్.  

9-268-ఉతపలమాల 

పుణుాుఁడు రామచందుిుఁ డట పోయి ముదంబునుఁ గాంచె దండకా 
ర్ణాముుఁ ద్ాపసో తతమ శర్ణాము నుదాత బర ి బర్ి లా 
వణాము గ్తమీ విమల వాఃకణ పర్ాటనపభిూత సా 
దు్ ణాము నులిసతతర్ు నికుంజ వరేణాము నగగీణామున్.  

9-269-సీస పదాము 
ఆ వనంబున రాముుఁ డనుజ సమే్తుడెై; 
 సతితోడ నొక పర్ణశ్ాల నుండ 
రావణు చెలిలు ర్తిుఁ గోర  వచిున; 
 మొగ  లక్షెణుుఁడు ద్ాని ముకుక గోయ 
నద్వ విని ఖ్ర్దూషణాదులు పదునాలు్ ; 
 వేలు వచిున రామవిభుుఁడు గలన 
బాణానలంబున భసెంబు గావింప; 
 జనకనందన మే్ని చకకుఁదనము 

9-269.1-తటేగతీి 

విని దశగీవీుుఁ డంగజ వివశుుఁ డగుచు 
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నర థుఁ బంచినుఁ బసరుఁడిఱిి యిెై నటించు 
నీచు మారీచు రాముుఁడు న ఱి వధ్వంచె 
నంతలో సీతుఁ గ్నిపో యిె నసుర్విభుుఁడు.  

9-270-ఉతపలమాల 

ఆ యసురేశిర్ుండు వడి నంబర్వీథవ నిలాతనూజ న 
నాాయము చేసర నిషకర్ుణుుఁడెై కొనిపో వుఁగ నడామ్మైన ఘో 
రాయతహేతిుఁ దుించె నసహాయత రామనరేందికార్ాద 
తాత యువుుఁ బక్షవేగపర హాసరతవాయువు నజాటాయువున్.  

9-271-వచనము 
అంతనా రామచందుిండు లక్షెణసహితుండెై, సీత వ దక నర్ుద్ెంచి, 
నిజకార్ానిహ్తుండెైన జటాయువునకుుఁ పర్లోకకియీలు గావించి, 
ఋశామూకంబునకుం జని. 

9-272-కంద పదాము 
నిగీహ్ము నీకు వల ద్వుఁక 
నగజీు వాల్లన్ వధ్వంతు నని నియమముతో 
నగేసీర్ుుఁగా నేల ను 
సుగీీవుం జర్ణఘాతచూర్ణగాీవున్.  

9-273-కంద పదాము 
ల్మలన్ రామవిభుం డొక 
కోలం గూలంగ నేసె గుర్ు నయశ్ాల్లన్ 
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శ్రల్లన్ సేవితశూల్లన్ 
మాల్లన్ వాల్లన్ దశ్ాసామానోనూెల్లెన్.  

9-274-కంద పదాము 
ఇలమీుఁద సీత వ దకుఁగ 
నలఘుుఁడు రాఘవుుఁడు పనిచె హ్నుమంతు నతి 
చేలవంతున్, మతిమంతున్, 
బలవంతున్, శ్ౌర్ావంతు, బాిభవవంతున్.  

9-275-కంద పదాము 
అలవాట  కల్లమి మార్ుతి 
లల్లతామిత లాఘవమున లంఘి్ంచెను శ్ ై 
వల్లనీగణసంబంధ్వన్ 
జలపూర త ధర్ణి గగన సంధ్వం గంధ్వన్.  

9-276-వచనము 
ఇట ి  సముదంిబు ద్ాుఁటి సీతం గని, హ్నుమంతుండు ద్వర గ  చనుద్ెంచుచు 
నక్షకుమారాదుల వధ్వయించి. 

9-277-కంద పదాము 
సముదగతీ ననిలసుతుం 
డమరాహిత దతత  వాల హ్సాత గుిల భ 
సెము చేసె నిరాతంకన్ 
సముద్ాసుర్సుభటవిగతశంకన్ లంకన్.  
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9-278-వచనము 
ఇట ి  లంకాదహ్నంబు చేసరవచిు వాయుజుండు సీతకథనంబు చెప్రపన విని 
రామచందుిండు వనచర్నాథ యూధంబులుం ద్ానును చనిచని. 

9-279-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ రాజేందుిుఁడు గాంచె భూర విధర్తాిగార్మున్ మీన కుం 
భీర్గాీహ్కఠోర్మున్ విపుల గంభీర్ంబు నభభిమి 
ద్యా రానోానావిభినిభంగభవనిరోాషచేటాంభఃకణ 
పాిర్ుద్ాధ ంబర్పార్మున్ లవణపారావార్ముం జేర్ువన్.  

9-280-వచనము 
కని తనకుుఁ ద్యివ యిమెని వేుఁడిన నద్వయు మార్్ంబు చూపక మినింద్వన నా 
రాచపటిట  ర టిటంచిన కోపంబున. 

9-281-కంద పదాము 
మ్మలిని నగవున నయనము 
లలాి ర ు శర్ంబు విలుి  నంద్వన మాతని్ 
గులిలు నాుఁచులుుఁ జిపపలుుఁ 
బెలిలున ై జలధ్వ ప్ెదా బీడెై యుండెన్.  

9-282-వచనము 
ఇట ి  విపనుిండగు సముదుిండు నదులతోుఁ గూడి మూర త మంతుండయి 
చనుద్ెంచి రామచందుిని చర్ణంబులు శర్ణంబు జొచిు యిటిని సుత తియించె. 

9-283-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
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ఓ కాకుతరథకులేశ! యోగుణనిధ్ీ! యో ద్ీనమంద్ార్! నే 
నీ కోపంబున క ంతవాుఁడ? జడధ్వన్; నీవేమి భూరాజవే? 
లోకాధ్ీశుుఁడ; వాద్వనాయకుుఁడ; వీ లోకంబు ల లిపుపడున్ 
నీ కుక్ిం బభివించు; నుండు; నడుఁగున్; నికకంబు సరాితెకా!  

9-284-కంద పదాము 
ధ్ాతల ర్జమున ద్ేవ 
వాితము సతతవమున భూతరాశిుఁ దమమునన్ 
జాతులుఁగా నొనర ంచు గు 
ణాతీతుుఁడ వీవు గుణగణాలంకారా!  

9-285-కంద పదాము 
కట ట ము సేతువు; లంకం 
జుట ట ము; నీ బాణవహిి సుర్వ ైర తలల్ 
గ్ట ట ము నేలంబడుఁ; జే 
పట ట ము నీ యబల నధ్వకభాగాపబిలన్.  

9-286-ఆటవ లద్వ 
హ్ర కి మామ నగుదు; నటమీుఁద శ్రదీ్ేవి 
తండి;ి నూర్కేల తాగడింప? 
గటటుఁ గటిట  ద్ాుఁట  కమలాపతకులనాథ! 
నీ యశ్లలతలకు న లవుగాుఁగ 

9-287-వచనము 
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అని వినివించిన రామచందుిండు సముదుినిం బూర్ిపకిార్ంబున నుండు 
ప మెని వీడుకొల పను; అంత. 

9-288-కంద పదాము 
ఘన శ్ ైలంబులుుఁ దర్ువులు 
ఘనజవమునుఁ బెఱికి తెచిు కప్రకులనాథుల్ 
ఘనజలరాశిం గటిటర  
ఘనవాహ్పమిుఖ్ద్వవిజగణము నుతింపన్.  

9-289-వచనము 
ఇట ి  సముదంిబు ద్ాుఁటి రామచందుిండు రావణు తముెం డెైన విభీషణుండు 
శర్ణంబు వేుఁడిన నభయం బిచిు; కూడుకొని లంకకుుఁ జని విడిసర వేడెప్ెటిటంచి 
లగ్లుపటిటంచిన. 

9-290-సీస పదాము 
పాికార్ములు దవిిి పర ఖ్లు పూడిచి; 
 కోటకొమెలు నేలుఁ గూలుఁ ద్యిచి 
వపంిబు లగల్లంచి వాకిళ్ళు ప్ెకల్లంచి; 
 తలుపులు విఱిచి యంతిములు న ఱిచి 
ఘనవిటంకంబులు ఖ్ండించి పడవ ైచి; 
 గోపుర్ంబులు నేలుఁ గూలుఁ దనిి 
మకర్తోర్ణములు మహిుఁ గూల్లు కేతనం; 
 బులు చించి సో పానములు గదల్లు 
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9-290.1-ఆటవ లద్వ 
గృహ్ము ల లి వచిిు గృహ్రాజముల గ్ీచిు 
భర్ెకుంభచయము పాఱవ ైచి 
కర్ులు కొలను చ్చిు కలుఁచిన క ైవడిుఁ 
గపులు లంకుఁ జొచిు కలుఁచి ర్పుుఁడు.  

9-291-వచనము 
అంత నయాసురేందుిండు పంచినుఁ గుంభ, నికుంభ, ధూమాొక్ష, విర్ూపాక్ష, 
సురాంతక, నరాంతక, దుర్ుెఖ్, పహి్సత , మహాకాయ పిముఖ్ులగు 
దనుజవీర్ులు శర్ శరాసన తోమర్ గద్ాఖ్డ్ శూల భింద్వపాల పర్శు పటిటస పాిస 
ముసలాద్వ సాధనంబులు ధర ంచి మాతంగ తుర్ంగ సాందన సంద్యహ్ంబుతో 
బవర్ంబు చేయ సుగీవీ, పవనతనయ, పనస, గజ, గవయ, గంధమాదన, 
నీలాం గద, కుముద, జాంబవద్ాదు లా ర్కకసుల న కకటి కయాంబు లందుుఁ 
దర్ుల గ ర్ులుఁ గరాఘాతంబుల నుకకడించి తుించి; ర్ంత. 

9-292-కంద పదాము 
ఆ యిెడ లక్షెణుుఁ డుజావల 
సాయకములుఁ దుించె శ్ ైలసమకాయు సురా 
జేయు ననర్్ళ్మాయో 
పాయున్ నయగుణ విధ్ేయు నయాతికాయున్.  

9-293-ఆటవ లద్వ 
రామచందవిిభుుఁడు ర్ణమున ఖ్ండించె 
మే్టికడిమి నీలమే్ఘవర్ుణ  
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బాహ్ుశకితపూర్ుణ ుఁ బట సరంహ్నాదసం 
కుచిత ద్వగ భకర్ుణ ుఁ గుంభకర్ుణ .  

9-294-కంద పదాము 
అలవున లక్షెణుుఁ డాజి 
సథల్లుఁ గూల ున్ మే్ఘనాదుుఁ జట లాహిాదున్ 
బలభేద్వజయవినోదున్ 
బలజనితసుపర్ిసుభటభావవిష్ాదున్.  

9-295-వచనము 
అంత. 

9-296-కంద పదాము 
తనవా ర్ందఱు మగొ ్న 
ననిమిషపతివ ైర  పుషపకార్ూఢుండెై 
యనికి నడచి రామునితో 
ఘనర్దమిుతోడ నంపకయాము చేసెన్.  

9-297-వచనము 
అ యావసర్ంబున. 

9-298-కంద పదాము 
సుర్పతిపంపున మాతల్ల 
గుర్ుతర్మగు ద్వవార్థముుఁ గ్నివచిున, నా 
ధర్ణీవలిభుుఁ డెక కను 
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ఖ్ర్కర్ుుఁ డుదయాద్వ ిన కుక క వైడి ద్య ుఁపన్.  

9-299-వచనము 
ఇట ి  ద్వవార్థార్ూఢుండయి రామచందుిండు రావణున కిటినియిె. 

9-300-మతేతభ వికీీడతిము 
చపలతింబున డాుఁగ  హేమమృగమున్ సంప్ీితిుఁ బుతెత ంచుటో 
కపటబాిహ్ెణమూర తవ ై యబల నా కాంతార్మధాంబునం 
దపలాప్రంచుటయో మద్ీయశితద్వవాామోఘబాణాగ ి సం 
తపనం బేగతి నోర్ుువాుఁడవు? దుర్ంతం బెంతయున్ రావణా!  

9-301-కంద పదాము 
నీ చేసరన పాపములకు 
నీచాతెక! యముుఁడు వలదు నేుఁడిట నా నా 
రాచముల దుించి వ ైచెద 
ఖ్ేచర్ భూచర్ులు గూడి కీడీం జూడన్.  

9-302-వచనము 
అని పల్లకి.  

9-303-మతేతభ వికీీడతిము 
బలువింటన్ గుణటంకృతంబు నిగుడన్ బహిాెండ భీమంబుగా 
బళి్యోగాీనలసనిిభం బగు మహాబాణంబు సంధ్వంచి రా 
జలలాముండగు రాముుఁడేసె ఖ్ర్భాష్ాశ్ాీవణున్ ద్ేవతా 
బలవిద్ాివణు వ ైర ద్ార్జనగర్ాసాివణున్ రావణున్.  
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9-304-కంద పదాము 
దశర్థసూనుండేసరన 
విశిఖ్ము హ్ృదయంబుుఁదూఱ వివశుం డగుచున్ 
దశకంధర్ుండు గూల ను 
దశవదనంబులను ర్కతధ్ార్లు దొ్ర్ుఁగన్.  

9-305-వచనము 
అంతనా రావణుండు ద్ెగుట విని. 

9-306-సీస పదాము 
కొపుపలు బిగ  వీడి కుసుమమాల్లకలతో; 
 నంసభాగంబుల నావర ంప 
సేసముతాంబులు చెదర్ుఁ గర ణక లూడుఁ; 
 గంఠహార్ంబులు గంీదుకొనుఁగ 
వదనపంకజములు వాడి వాతెఱ ల ండుఁ; 
 గనీిళ్ువఱద లంగములు దడుప 
సనిపు నడుములు జవాిడుఁ బాల్లండి; 
 బర్ువులు నడుములుఁ బబిిబకొనుఁగ 

9-306.1-ఆటవ లద్వ 
న తిత  మోుఁద్వకొనుచు న ఱిుఁ బయిెాదలు జాఱ 
నట ట  నిట ట ుఁ దపపటడుగు ల్లడుచు 
నసుర్సతులు వచిు ర్ట భూతభేతాళ్ 
సదనమునకు ఘోర్కదనమునకు.  
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9-307-వచనము 
ఇట ి  వచిు తమతమ నాథులం గని, శ్లకించి; ర్ందు మండయదర  రావణుం జూచి 
యిటినియిె. 

9-308-ఉతపలమాల 

హా! దనుజేంద!ి హా! సుర్గణాంతక! హా! హ్ృదయిేశ! నిరా్రేం 
ద్ాిదుల గ ల్లు నీవు కుసుమాసుత ర నికోలల కోర్ిలేక సో  
నాెదముగన్ ర్ఘుపవిర్ుమానిని నేటికిుఁ దె్చిు? తపుపడేుఁ 
గాదని చెప్రపనన్ వినక కాలవశంబునుఁ బొ ంద్వ తకకటా.  

9-309-ఆటవ లద్వ 
ఎండుఁ గాయ వ ఱచు నినుడు వ న ిలుఁ గాయ 
వ ఱచు విధుుఁడు గాల్ల వీవ వ ఱచు 
లంకమీుఁద; నిటిట  లంకాపుర కి మాకు 
నధ్వప! విధవభావ మడర  నేుఁడు.  

9-310-కంద పదాము 
దుర తముుఁ దలపర్ు గానర్ు 
జర్ుగుదు ర ట క ైన నిమిష సౌఖ్ాంబుల క ై 
పర్వనితాసకుత లకును 
బర్ధనర్కుత లకు నిహ్ముుఁ బర్ముం గలద్ే?  

9-311-వచనము 
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అని విలప్రంప నంత విభీషణుండు రామచందుిని పంపుపడసర, రావణునకు 
దహ్నాద్వ కియీలు గావించె; నంత రాఘవేందుిండు నశ్లకవనంబున కేుఁగ , 
శింశుపాతర్ు సమీపంబు నందు. 

9-312-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ద్ెైతయేపమిద్ా పరీత నతిభీతన్ గంీథవ బంధ్ాలక 
వాితన్ నిశశవసనానిలాశీుకణ జీవం జీవద్ారామ భూ 
జాతన్ శుషకకపో ల కీల్లత కరాబాా తం బభిూతం గృశ్ర 
భూతం బాిణసమే్త సీతుఁ గనియిెన్ భూమీశుుఁ డా ముందటన్.  

9-313-వచనము 
కని రామచందుిండును ద్ాపంబు నొంద్వ, భార్ావలన ద్యషంబు లేకుంట 
వహిిముఖ్ంబునం బకిటంబుజేసర, ద్ేవతల పంపున ద్ేవిం జేకొని. 

9-314-ఉతపలమాల 

శ్లషరతద్ానవుండు నృపసో ముుఁడు రాముుఁడు రాక్షసేందతిా 
శే్షవిభూతిుఁ గలపసమజీవివి గమెని నిల ప నర థ సం 
తోషణుుఁ బాపశ్లషణు నదూషణు శశిదరోషణున్ మితా 
భాషణు నార్ాపో షణుుఁ గృపాగుణభూషణు నవిిభీషణున్.  

9-315-వచనము 
ఇట ి  విభీషణసంసాథ పనుండయి రామచందుిుఁడు సీతాలక్షెణ సమే్తుండయి 
సుగీవీ హ్నుమద్ాదులం గూడికొని, పుషపకార్ూఢుం డయి, వేలుపలు గుర యు 



1871 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

పువుిలసో నలం దడియుచుుఁ ద్ొ లి్ల వచిున తెర్ువుజాడలు సీతకు న ఱిుఁగ ంచుచు, 
మర్ల్ల నంద్వగాీమంబునకు వచెును; అయావసర్ంబున. 

9-316-ఆటవ లద్వ 
రామచందవిిభుని రాక వీనుల విని 
భర్తుుఁ డుతసహించి పాదుకలను 
మోచికొనుచు వచిు ముదముతోుఁ బుర్జను 
ల లి గ్లువ నని క దుర్ువచెు.  

9-317-వచనము 
వచిు పాదుకల ముందట నిడికొని, యిెడన డ సాష్ాట ంగదండపణిామంబులు 
చేయుచు, మ్మలిమ్మలిన డాసర, రామచందుిని పాదంబులు దన నొసలం 
గద్వయించి, తచుర్ణరేణువులు దుడిచి, శిర్ంబునం జలి్లకొని, తనివి చనక, 
మఱియు నపపదకమలంబు లకుకన మోప్ర కొనుచు, సంతసంపుుఁ గనీిటం 
గడిగ , క్ేమంబు లర్యుచుండె; నంత సీతాలక్షెణ సహితుండయి విభుండును, 
దన క దుర్ువచిున బాిహ్ెణ జనంబులకు నమసకర ంచి, తకికనవార్లచేత 
మనినలు ప ంద్వ, వార్ల మనిించెను; అయావసర్ంబున. 

9-318-చంపకమాల 

నృపవర్! ప్ెకుకనాళ్ుుఁగ్ల  నిన్ గనకుండిన యటిట  నేుఁడు మా 
తపములుపండె నిందఱము ధనుాలమ్మైతి మటంచుుఁ బుటటముల్ 
చపలతుఁ ద్వపి్రప పువుిల వసంతములాడుచుుఁ బాడుచున్ గత 
తపిులయి యాడుచుం బజిలు దదాయుుఁ బండుగ జేసర ర ల ి డన్.  
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9-319-సీస పదాము 
కవ గూడి యిర్ుద్ెసుఁ గప్రరాజు రాక్షస; 
 రాజు నొకకటుఁ జామర్ములు వీవ 
హ్నుమంతుుఁ డతిధవళాతపతమిుుఁ బటట ; 
 బాదుకల్ భర్తుండు భకితుఁ ద్ేర్ 
శతుిఘుి డముెలుుఁ జాపంబుుఁ గ్నిరాుఁగ; 
 సౌమితిి భృతుాుఁడెై చనువుచూప 
జలపాతచిేుఁబటిట  జనకజ గూడిరాుఁ; 
 గాంచనఖ్డ్ మంగదుుఁడు మోవుఁ 

9-319.1-ఆటవ లద్వ 
బసరుఁడి కేడె మర థ భలూి కపతి మోచి 
కొలువుఁ బుషపకంబు వ లయ న కిక 
గహీ్ము ల లిుఁ గ్లువుఁ గడు నొపుప సంపూర్ణ 
చందుిపగ ద్వ రామచందుిుఁ డొప్ెప.  

9-320-వచనము 
ఇట ి  పుషపకార్ూఢుండెై, కప్ర బలంబులు చేర కొలువ. శ్రీరాముం డయోధాకుం 
జనియిె; నంతకు ముని యపుపర్ంబునందు. 

9-321-సీస పదాము 
వీథులు చకకుఁ గావించి తోయంబులు; 
 చలి్ల ర్ంభా సతంభచయము నిల్లప్ర 
పట ట జీర్లు చుటిట  బహ్ుతోర్ణంబులుుఁ; 
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 గలువడంబులు మే్లుకట ి ుఁ గటిట 
వేద్వక లల్లకించి వివిధర్తింబుల; 
 ముొగు్ లు పలుచందములుగుఁ బెటిట 
కలయ గోడల రామకథల లి వాియించి; 
 పాిసాదముల ద్ేవభవనములను 

9-321.1-తటేగతీి 

గోపుర్ంబుల బంగార్ు కుండ ల తిత  
యెిలి వాకిండి గానిక లేర్పర ంచి 
జనులు గ ైచేసర తూర్ాఘోషములతోడ 
న దుర్ు నడతెంచి రా రాఘవేందుికడకు.  

9-322-కంద పదాము 
సమద గజద్ానధ్ార్ల 
దుమదుమల ై యుని ప్ెదా తోివలతోడన్ 
ర్మణీయ మయిెా నపుపర  
ర్మణుుఁడు వచిునుఁ గర్ంగు ర్మణియపో ల న్.  

9-323-ఆటవ లద్వ 
రామచందవిిభుని రాకుఁ దూర్ాములతో 
ర్థ గజాశి సుభటరాజితోడ 
నమర ుఁ బుర్ము చందుిుఁ డర్ుద్ేర్ ఘూర ణలుి  
జంతుభంగమిల్లత జలధ్వభంగ .  
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9-324-వచనము 
ఇటలి పుపచుని యపుపర్ంబు పవిేశించి, రాజమార్్ంబున రామచందుి 
డర్ుగుచుని సమయంబున. 

9-325-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇతుఁడే రామనరేందుిుఁ డమ యబలకా యింద్ాిర  ఖ్ండించె న 
లితుఁడే లక్షెణుుఁ డాతుఁడే కప్రవర్ుం డా ప ంతవాుఁడే మర్ు 
తుసతుుఁ డా చెంగట నా విభీషణుుఁ డటంచుం చేతులం జూపుచున్ 
సతుల లిం బర కించి చూచిర  పురీసౌధ్ాగభీాగంబులన్.  

9-326-వచనము 
ఇట ి  సమసతజనంబులు చూచుచుండ రామచందుిండు రాజమార్్ంబునం 
జనిచని. 

9-327-సీస పదాము 
పటికంపు గోడలు బవడంపు వాకిండుి ; 
 నీలంపుటర్ుగులు న ఱయుఁ గల్లగ  
కమనీయ వ ైడూర్ా సతంభచయంబుల; 
 మకర్తోర్ణంబుల మహిత మగుచు 
బడగల మాణికాబదధ చేలంబులుఁ; 
 జిగుర్ుుఁ ద్యర్ణములుఁ జ లువు మీఱి 
పుషపద్ామకముల భూర వాసనలను; 
 బహ్ుతర్ధూపద్ీపముల మ్మఱసర 
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9-327.1-తటేగతీి 

మాఱువేలుపలభంగ ని మలయుచుని 
సతులుుఁ బుర్ుషులు న పుపడు సందడింప 
గుఱుతు ల్లడరాని ధనముల కుపప లుని 
రాజసదనంబునకు వచెు రామవిభుుఁడు.  

9-328-వచనము 
ఇట ి  వచిు. 

9-329-ఉతపలమాల 

తలుి లక లి మొొకిక తమ తలి్లకి వందన మాచర ంచి య 
లిలి బుధ్ాళికిన్ వినతుుఁడెై చెల్లకాండనిు దముెలం బసిం 
పులితుఁ గ్గల్లంచుకొని భూవర్ుుఁ డయల్లుఁ గృపార్సంబు ర్ం 
జిలిుఁగుఁ జాల మనినలు చేసె నమాతుాలుఁ బూర్ిభృతుాలన్.  

9-330-వచనము 
తతసమయంబునుఁ దలుి లు 

9-331-చంపకమాల 

కొడుకులుుఁ బెదాకోడలును గ్బుబన మొొకికన న తిత  చేతులం 
బుడుకుచు మోములుందలలుబో ర్న ముదుా లుగ్ంచునవుిచుం 
ద్ొడలకు వార  రాుఁద్వగ చి తోుఁగుఁగుఁ జేసరర  నేతధి్ార్లన్ 
వ డల్లన పాిణముల్ దగుఁ బివిషటములయిెా నటంచు నుబుబచున్.  

9-332-వచనము 
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అంత వసరషుఠ ం డర్ుగుద్ెంచి. శ్రరీామచందుిని జటాబంధంబు విడిప్రంచి, 
కులవృదుా లుం ద్ానును సమంతకింబుగ ద్ేవేందుిని మంగళ్సాినంబు చేయించు 
బృహ్సపతి చందంబున, సముదనిద్ీజలంబుల నభిషేకంబు చేయించె; 
ర్ఘువర్ుండును, సీతాసమే్తుండెై, జలకంబులాడి, మంచి పుటటంబులు గటిటకొని, 
కమెని పువుిలు దుఱిమి, సుగంధంబు లలంద్వకొని, తొడవులు ద్ొడిగ కొని, 
తనకు భర్తుుఁడు సమర పంచిన రాజసరంహాసనంబునం గూర్ుుండి, యతని 
మనిించి క్సలాకుుఁ బిియంబు చేయుచు, జగతూపజాంబుగ రాజాంబు 
జేయుచుండెను; అపుపడు. 

9-333-సీస పదాము 
కలుఁగు టెలిను మాన ుఁ జలధు లేడింటికి; 
 జలనంబు మాన  భూచకమీునకు; 
జాగర్ూకత మాన  జలజలోచనునకు; 
 ద్ీనభావము మాన  ద్వకపతులకు; 
మాసర యుండుట మాన  మారాత ండవిధులకుుఁ; 
 గావిర  మాన  ద్వగ్గనములకు; 
నుడిగ పో వుట మాన  నురీిర్ుహ్ంబుల; 
 కడుఁగుట మాన  ద్ేతిాగుిలకును;  

9-333.1-ఆటవ లద్వ 
గడిుఁద్వ వేుిఁగు మాన ుఁ గర  గ ర  కిటి నాగ 
కమఠములకుుఁ బజిల కలుఁక మాన ; 
రామచందవిిభుుఁడు రాజేందిర్తింబు 
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ధర్ణిభర్ణరేఖ్ుఁ ద్ాలుు నపుడు.  

9-334-వచనము 
మఱియును. 

9-335-సీస పదాము 
ప లతుల వాలుచూపుల యంద చాంచలా; 
 మబలల నడుముల యంద లేమి; 
కాంతాలకములంద క్టిలాసంచార్; 
 మతివల నడపుల యంద జడిమ; 
ముగుదల పర ర్ంభముల యంద ప్ీడన; 
 మంగనాకుచముల యంద పో ర్ు; 
పడతుల ర్తులంద బంధసద్ాావంబు; 
 సతులుఁబాయుటలంద సంజిర్ంబు;  

9-335.1-తటేగతీి 

ప్రియులు ప్రియురాండ ిమనముల బెర్సర తార్ుప 
లంద చౌర్ాంబు; వలిభు లాతె సతుల 
నాుఁగ  కొీముెళ్ళు పట ట టం దకమీంబు; 
రామచందుిుఁడు పాల్లంచు రాజామందు.  

9-336-కంద పదాము 
తండిి కియీ రామచందుిుఁడు 
తండుిల మఱప్రంచి పజిలుఁ ద్ా ర్క్ింపన్ 
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తండుిల నందఱు మఱచిర  
తండిిగద్ా రామచందధిర్ణిపుుఁ డనుచున్.  

9-337-వచనము 
మఱియు, నా రామచందుిండు రాజర ిచర తుండును, నిజధర్ెనిర్తుండును, 
నేకపతీివతిుండును, సర్ిలోకసమెతుండును నగుచు ధర్ెవిరోధంబు 
గాకుండుఁ గోర క లనుభవించుచుుఁ ద్ేతిాయుగంబెైన గృతయుగధర్ెంబుుఁ 
గావించుచు, బాలమర్ణంబు మొదలగు నర షటంబులు పిజలకుుఁ గలుగకుండ 
రాజాంబుచేయుచుండె; నయిెాడ. 

9-338-ఆటవ లద్వ 
సరగు్ పడుట గల్్ల సరంగార్మును గల్్ల 
భకితగల్్ల చాల భయముుఁ గల్లగ  
నయముుఁ బిియముుఁ గల్్ల నర్నాథు చితతంబు 
సీత దనకు వశము చేసరకొనియిె.  

9-339-వచనము 
అనిన విని పరీక్ినిరేందుిం డిటినియిె. 

9-340-ఆటవ లద్వ 
భాితృజనుల యందు బంధువులందును 
పజిల యందు రాజభావ మొంద్వ 
యెిట ి  మ్మలుఁగ ? రాఘవేశిర్ుం డెవినిుఁ 
గూర ు కతీువు ల ట ి  గోర  చేసె?  
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9-341-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

9-342-సీస పదాము 
భగవంతుుఁడగు రామభదుిండు ప్ీితితో; 
 ద్ేవోతతముని సర్ిద్ేవమయునిుఁ 
దనుుఁద్ాన కూర ు యధిర్ములు చేసెను; 
 హ్ో తకుుఁ దూర్ుపు నుతతర్ంబు 
సామగాయకునికి శమనద్వగాాగంబు; 
 బహి్ెకుుఁ గీమమునుఁ బడమ ర లి 
నధిర్ుానకు శ్ేష మాచార్ుానకు నిచిు; 
 స ముెలుఁ బంచి భూసుర్ుల కొసుఁగ  

9-342.1-తటేగతీి 

తనదు ర ండు పుటటంబులు దనకు నయిన 
మ్మలుఁత మంగళ్సూతంిబు మినుకుుఁ దకక 
వినతుుఁడెై యుండె; నా రాము వితర్ణంబు 
పాండవోతతమ! యిేమని పలుకవచుు?  

9-343-వచనము 
అంత నా రామచందుిని ద్ానశ్రలతింబునకు మ్మచిు విపివర్ులు దమతమ 
భూములు మర్ల నిచిు యిటినిర . 

9-344-ఆటవ లద్వ 
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ధర్ణి వలదు మాకుుఁ దపసుల కేల? నీ 
వఖిలలోక గుర్ుుఁడవ ైన హ్ర వి; 
మా మనంబు లందు మలయు చీుఁకటిుఁ బాపు 
భవ దుద్ార్ర్ుచులుఁ బార థవేంద!ి  

9-345-వచనము 
అని పల్లకి బహి్ెణాద్ేవుండెైన రామచందుిని వినయోకుత లం బూజించి మునులు 
చని; ర ట ి  పె్దాకాలంబు రాజాంబుచేసర, రాఘవేందుిం డొకకద్వనంబున. 
9-23- శ్రీరామాదుల వంశము 

9-346-సీస పదాము 
వసుధప్ెైుఁ బుటెటడు వార్త లాకర ణంచు; 
 కొఱకున ై రాముండు గూఢవృతిత  
నడురేయి ద్వర్ుగుచ  ోనాగర్జనులలో; 
 నొకకుఁడు దన సతి యొపపకుని 
నొర్ునింటుఁ గాపుర్ంబుని చంచలురాల్లుఁ; 
 బాయంగలేక చపేటట నేమి 
తా వ ఱిి  యగు రామధర్ణీశిర్ుండనే; 
 బేల! ప మెను మాట బిట ట  పలుక 

9-346.1-ఆటవ లద్వ 
నాలకించి మఱియు నా మాట చార్ుల 
వలన జగములోనుఁ గలుగుఁ ద్ెల్లసర 
సీత నిదపోి వుఁ జ పపక వాల్మెకి 
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పర్ణశ్ాలుఁ బెటట ుఁ బనిచె రాతిి.  

9-347-వచనము 
అంత; సీతయు గర ాణి గావునుఁ గుశలవు లనియిెడి కొడుకులం గనియిె; వార కి 
వాల్మెకి జాతకర్ెంబు లగనర ంచె లక్షెణునకు నంగ దుండును, జందకిేతుండును 
భర్తునకుుఁ దక్షుండును, బుషకలుం డును శతుిఘుినకు సుబాహ్ుండును, 
శీుతసేనుండును సంభ వించిర ; అయిెాడ. 

9-348-కంద పదాము 
బంధుర్బలుుఁడగు భర్తుుఁడు 
గంధర్ిచయంబుుఁ దుించి కనకాదుల స 
దబంధుుఁ డగు నని కిచెును 
బంధువులును మాతృజనులుుఁ బజిలున్ మ్మచున్.  

9-349-ఆటవ లద్వ 
మధువనంబులోన మధునందనుం డగు 
లవణుుఁ జంప్ర భుజబలంబు మ్మఱసర 
మధుపుర్ంబు చేసె మధుభాషర శతుిఘుిుఁ 
డని రామచందుిుఁ డౌ ననంగ.  

9-350-వచనము 
అంతుఁ గ్ంతకాలంబునకు రామచందుిని కొమార్ులయిన కుశ లవుల్లదాఱను 
వాల్మెకివలన వేద్ాద్వవిదాల యందు నేర్పర్ుల ై ప్ెకుక సభల సతానంబుగా 
రామకథాశ్లి కంబులు పాడుచు నొకకనాుఁడు రాఘవేందుిని యజఞశ్ాలకుం జని. 
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9-351-మతతకోకిలము 
వటిట  మాొకులు పలివింప నవార యిెై మధుధ్ార్ ద్ా 
నుటటుఁబాడిన వార పాటకు నుర్ిరాధ్వపుుఁడుం బజిల్ 
బిట ట  సంతస మంద్వ; ర్యిెాడుఁ బీితిుఁ గనుిల బాషపముల్ 
ద్ొటట నౌుఁదల లూుఁచి వార్లతోడి మకుకవ పుటట ుఁగాన్.  

9-352-వచనము 
అంతనా రామచందుిండు కుమార్ుల కిటినియిె. 

9-353-ఆటవ లద్వ 
చినియనిలార్! శ్రతాంశుముఖ్ులార్! 
నళినదళ్విశ్ాలనయనులార్! 
మధుర్భాషులార్! మహిమీుఁద న విర్ు 
దలి్లదండి ిమీకు ధనుాలార్?  

9-354-వచనము 
అనిన వార్ “లేము వాల్మెకి పౌతుిలము; రాఘవేశిర్ుని యాగంబు చూడ 
వచిుతి” మనవుడు; మ్మలిన నగ  “ యిెలి్ల ప ి దుా న మీ తండి ిన ఱింగ ద; ర్ుండుం” 
డని యొకక నివాసంబునకు సతకర ంచి పనిచె; మఱునాుఁడు సీతం ద్యడొకని 
కుశలవుల ముందట నిడుకొని వాల్మెకి వచిు ర్ఘుపుంగవునిం గని యనేక 
పకిార్ంబుల వినుతించి యిటినియిె. 

9-355-ఆటవ లద్వ 
సీత సుదారాలు, చితతవాకకర్ెంబు 
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లందు సతామూర త యమలచర త 
పుణాసాధ్వి విడువుఁ బో లదు చేకొను 
ర్వికులాబాిచంద!ి రామచంది!  

9-356-వచనము 
అని వాల్మెకి పలుక, రామచందుిండు పుతాిర థ యైెి విచార ంపుఁ, గుశ లవులను 
వాల్మెకికి నొపపగ ంచి, రామచందచిర్ణధ్ాానంబు చేయుచు నిరాశ యిెై సీత 
భూవివర్ంబు జొచెును; అయిెాడ. 

9-357-మతేతభ వికీీడతిము 
ముద్వతా! యేిటికిుఁ గుీంకి తీవు మనలో మోహ్ంబు చింతింపవే 
వదనాంభోజము చూపవే మృదువు నీ వాకాంబు వినిపంపవే 
తుద్వ చేయం దగ దంచు నీశిర్ుుఁడున ై దుఃఖించ ెభూపాలుుఁ డా 
పదగాద్ే ప్రియురాల్లుఁ బాసరన తఱిన్ భావింప న వాిర కిన్?  

9-358-వచనము 
అని వగచి, రామచందుిండు బహి్ెచర్ాంబు ధర యించి, పదుమూుఁడువేల యిేం 
డెి డతెగకుండ నగ ిహ్ో తంిబు చెలి్లంచి తా నీశిర్ుండు గావునుఁ దన 
మొదల్లన లవుకుం జనియిె నివిిధంబున. 

9-359-ఆటవ లద్వ 
ఆద్వద్ేవుుఁడెైన యా రామచందుిని 
కబాి గట ట  టెంత యసుర్కోటి 
జంపు టెంత కపుల సాహాయా మద్వ యిెంత 
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సుర్ల కొఱకుుఁ గీడీ జూప్ెుఁగాక.  

9-360-చంపకమాల 

వశుుఁడుగ మొొక కదన్ లవణవార ధ విజృంభణతా నివర తకిన్ 
దశద్వగధ్ీశమౌళిమణి దర్పణమండిత ద్వవాకీర తకిన్ 
దశశతభానుమూర తకి సుధ్ార్ుచిభాషరకి సాధుపో షరకిన్ 
దశర్థరాజుపటిటకిని ద్ెైతాపతిం బొ ర గ్ని జ టిటకిన్.  

9-361-ఉతపలమాల 

నలినివాుఁడు పదెనయనంబులవాుఁడు మహాశుగంబులున్ 
విలుి ను ద్ాలుువాుఁడు గడు విపపగు వక్షమువాుఁడు మే్లు పైె్ుఁ 
జల ి డువాుఁడు నికికన భుజంబులవాుఁడు యశంబు ద్వకుకలం 
జల ి డువాుఁడు న ైన ర్ఘుసతతముుఁ డిచుుత మా కభీషటముల్.  

9-362-ఆటవ లద్వ 
రామచందుిుఁ గూడి రాకలుఁ పో కలుఁ 
గద్వసర తిర్ుగువార్ుుఁ గనివార్ు 
నంటికొనివార్ు నా కోసలపిజ 
లర గ  రాద్వయోగు లర్ుగు గతికి.  

9-363-కంద పదాము 
మంతనములు సద్తులకుుఁ 
బొ ంతనములు ఘనముల ైన పుణాముల కిద్ా 
నీంతనపూర్ిమహాఘ ని 
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కృంతనములు రామనామ కృతి చింతనముల్.  

9-364-వచనము 
ఆ రామచందుినకుుఁ గుశుండును, గుశునకు నతిథవయు, నతిథవకి నిషధుండును, 
నిషధునకు నభుండును, నభునికిుఁ బుండరీకుండును బుండరీకునకు 
క్ేమధనుిండును, క్ేమధనుినకు దే్వానీకుండును, ద్ేవానీకునకు 
నహమనుండును, నహమనునకుుఁ బార యాతుిండును, బార యాతుినకు బలుండును, 
బలునకుుఁ జలుండును, జలునకు నర్కసంభవుం డగు వజనిాభుండును, 
వజనిాభునకు శంఖ్ణుండును, శంఖ్ణునకు విధృతియు, విధృతికి 
హిర్ణానాభుండును జనియించి; ర్తండు జ ైమిని శిషుాండెైన యాజఞవలకముని 
వలన నధ్ాాతెయోగంబు నేర ు, హ్ృదయకలుషంబులం బాసర 
యోగచర్ుాండయిెా నా హిర్ణానాభునకుుఁ బుషుాండును, బుషుానకు 
ధుివసంధ్వయు, ధుివసంధ్వకి సుదర్శనుండును, సుదర్శనునకు 
నగ ివర్ుణ ండును, నగ ివర్ుణ నకు శ్రఘుొండును, శ్రఘుొనకు మర్ువను 
రాజశ్ేషీుఠ ండును బుటిట : రా రాజయోగ  సరదుధ ండయి కలాపగాీమంబున 
నునివాుఁడు కల్లయుగాంతంబున నషటంబయెిాడు సూర్ావంశంబుుఁ గమీెఱుఁ 
బుటిటంపంగలవాుఁ; డా మర్ువునకుుఁ బశిుశీుకుండును, నా పశిుశీుకునకు 
సంధ్వయు, నతనికి నమరి్ణుండును, నా యమరి్ణునికి మహ్సింతుండును, 
నా మహ్సింతునకు విశిసాహ్ుాండును, నా విశిసాహ్ుానకు 
బృహ్దబలుండును, జనియించి; రా బృహ్దబలుుఁడు భార్తయుదధంబున మీ 
తండి ియగు నభిమనుా చేత హ్తుండయిెా; వినుము. 
9-24- భవిషాద్ాి జతేిహాసము 
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9-365-తేటగతీి 

పర్ుఁగ నిక్ాికుుఁడును బృహ్దబలుుఁడు మొదలు 
దుదయుుఁ గాుఁగల రాజులుఁ ద్యడుతోడ 
న ఱుుఁగుఁ జ ప్రపతి నీవార ; నింకమీుఁదుఁ 
బుటటుఁ గలవార ుఁ జ ప్ెపద భూవరేంద!ి  

9-366-వచనము 
ఆ బృహ్దబలునకు బృహ్దిణుండును బృహ్దణిునకు నుర్ుక్షతుండును, 
నాతనికి వతసప్ీితుండును, వతసప్ీితునకుుఁ బతిివోాముండును, బతిివోామునకు 
భానుండును, భానునకు సహ్ద్ేవుండును, సహ్ద్ేవునకు బృహ్దశుిండును, 
బృహ్దశుినకు భానుమంతుండును, భానుమంతునకుుఁ బతిీకాశుిండును, 
బతిీకాశుినకు సుపితీకుండును, సుపతిీకునకు మే్ర్ుద్ేవుండును, 
మే్ర్ుద్ేవునకు సుతక్షతుిండును, సుతక్షతుినకు ఋక్షకుండును, ఋక్షకునకు 
నంతర క్షుండును, నంతర క్షునకు సుతపుండును, సుతపునకు నమితజిితుత ను, 
నతనికి బృహ్ద్ాిజియు, నతనికి బర ియు, బర ికి ధనంజయుండును, 
ధనంజయునకు ర్ణంజయుండును, నతనికి సృంజయుండును, సృంజయునకు 
శ్ాకుాండును, శ్ాకుానకు శుద్ాధ దుండును, శుద్ాధ దునకు లాంగలుండును, 
లాంగలునకుుఁ బసిేనజితుత ను, నతనికి క్షుదకిుండును, క్షుదకిునకు 
ఋణకుండును, ఋణకునకు సుర్థుండును, సుర్థునకు సుమితుిండును 
బుట ట దుర్ు; సుమితుిని యనంతర్ కాలంబున సూర్ావంశంబు నశింపుఁ గలదు 
వీర్లు బృహ్దబలునినుండి కమీంబునం బుటటం గలవార్” లని చెప్రప శుకుం 
డిటినియిె. 
9-25- నిమి కథ 
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9-367-సీస పదాము 
ధనుాుఁడా యిక్ాికు తనయుుఁడౌ నిమి యాగ; 
 మాచర ంపుఁగుఁ గోర  యా వశిషుఠ  
నార తవజామునకుుఁ ద్ా నర థంపుఁ గని యాతుఁ; 
 డిందుినిమఖ్ము చేయింప నియా 
కొనినాుఁడ మఱి వతుత ుఁ గ్దవలే దన వచిు; 
 సంసార్ మ్మంతయు చంచలంబు 
కాలయాపనమే్ల? కతీువు చేసెద నని; 
 యనా ఋతిికుకల నతుఁడు గూర ు 

9-367.1-తటేగతీి 

చేయ నిందుిని యాగంబు చెలిుఁజేసర 
గుర్ుుఁడు చనుద్ెంచి శిషుాపైె్ుఁ గోప మ్మతిత  
యోర  నా వచుునంద్ాక నుండ వనుచు. 
నతని దే్హ్ంబు పడుుఁగాత మని శప్రంచె 

9-368-వచనము 
ఇట ి  వశిషుఠ ండు శప్రంచిన, నిమియును వశిషుఠ ని దే్హ్ంబు పడుుఁ గాక యని 
మర్ల శప్రయింప, నవిశిషుఠ ండు మితాివర్ుణుల వలనుఁ గడపట నూర్ిశికి 
జనిెంచె; గుర్ుశ్ాపంబున బిహ్ెజాఞ ని యైెిన నిమి విగతద్ేహ్ుండెైన, నతని 
ద్ేహ్ంబు మునీశిర్ులు గంధ వసుత వులం బొ ద్వవి, ద్ాుఁచి దొ్ర్కొని 
సతత రయాగంబు చెలించిర ; కడపట ద్ేవగణంబులు మ్మచిు వచిున వార్లకు 
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నిమిద్ేహ్ంబు చూప్ర “బదిుకం జేయుం” డనవుడు వార్లు “నిమిపాిణంబు 
వచుుం గాక” యని పల్లకిన నిమి తనద్ేహ్ంబు చ్ర్నొలిక యిటినియిె. 

9-369-మతేతభ వికీీడతిము 
అతి మోహాకుల్లతంబు సాందమిమతాహ్ంకార్మూలంబు సం 
తత నానాసుఖ్దుఃఖ్ప్ీడిత మనితాం; బిటిట  దే్హ్ంబు సం 
కృతి నా కేటిక?ి మీనజీవనము భంగ న్ భీతి బాహ్ుళ్ా మం 
చితర్ుల్ ప్ెదాలు దీ్నిుఁ జేకొనర్ు సరేిశున్ హ్ర ం గ్లుుచున్.  

9-370-వచనము 
అని పల్లకిన నిమిమాటలు కమీెఱింపనేర్క "శరీర్ులు గనుిలు 
ద్ెఱచినపుపడును, మూసరనపుపడును నిమి గానవచుుంగాక" యని పల్లక 
ద్ేవతలు చని; ర్ంత. 

9-371-ఆటవ లద్వ 
ప్ెదాల ైన మునులు పృథవవీసథల్లకి రాజు 
లేమిుఁ జూచి నిమికళేబర్ంబు 
దర్ువ నొకుఁడు పుటెట ుఁ దనయుండు వానిని 
జనకుుఁ డనుచుుఁ బల్లక  జగము ల లి.  

9-372-వచనము 
మఱియు నతండు విద్ేహ్జుండు గావున వ ైద్ేహ్ుం డనియు మథనజాతుండు 
గావున మిథవలుం డనియు ననం బర్గ ; నమిెథులుని చేత నిర ెతం బయినద్వ 
మిథవలానగర్ంబు నాుఁ బర్గ ; నా జనకునకు నుద్ావసుండును, నుద్ావసునకు 



1889 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నంద్వవర్ధనుండును, నంద్వవర్థనునకు సుకేతుండును, సుకేతునకు 
ద్ేవరాతుండును, ద్ేవరాతునకు బృహ్దథిుండును బుటిటర ; ఆతనికి 
మహావీర్ుాండును, నతనికి సుధృతియు, నతనికిుఁ ధృషటకేతుండును, నతనికి 
హ్ర్ాశుిండును, నతనికి మర్ువును, నతనికిుఁ బతిింధకుండును, నతనికిుఁ 
గృతర్ యుండును, నతనికి ద్ేవమీఢుుఁడును, నతనికి విధృతుండును, నతనికి 
మహాధృతియు, నతనికి గీర తరాతుండును, నతనికి మహారోముండును, నతనికి 
సిర్ణరోముండును, నతనికి హ్రసిరోముండును, నత నికి సీర్ధిజుండును 
పుటిటర . 

9-373-ఆటవ లద్వ 
అతుఁడు మఖ్ము చేయ నవని దునిింపంగ 
లాగలంబుకొనను లక్షణాంగ  
సీత జాత యయిెా సీర్ధిజుం డనుఁ 
ద్ానుఁ జ పపుఁబడియిె ధనుాుఁ డతుఁడు.  

9-374-వచనము 
ఆ సీర్ధిజునకుుఁ గుశధిజుండును, గుశధిజునకు ధర్ెధిజుండు, 
ధర్ెధిజునకుుఁ గృతధిజ మితధిజులను వార దధఱుుఁ బుటిట ; ర్ందుుఁ 
గృతధిజునకుుఁ గేశిధిజుం డుదయించె నతండు తనుిుఁ ద్ాన ఱింగ డి విదా 
యందు నేర్పర  యయిెా; మితధిజునకు ఖ్ాండికుాం డనువాుఁడు జనిెంచి 
తండివిలన న ఱుక గలవాుఁడయి, కర్ెతంతంిబు నేర ు కేశిధిజునివలన 
భీతుండయి యిేుఁగ ; ఖ్ాండికుానకు భానుమంతుండును, భానుమంతునకు 
శతదుాముిండును శతదుాముినికి శుచియు, శుచికి సనధ్ాిజుండు, 
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సనధ్ాిజునకు నూర్ధవకేతుండును, నూర్ధవకేతునకు నజుండును, నజునకుుఁ 
గుర్ుజితుత ను, గుర్ుజితుత నకు నర షటనేమియు, నర షటనేమికి శీుతాయువును, 
శీుతాయువునకుుఁ బార్శవకుండును, బార్సవకునకుుఁ జితిర్థుండును, 
చితరి్థునకు క్ేమాప్రయు, క్ేమాప్రకి హేమర్థుండును, హేమర్థునకు 
సతార్థుండును, సతార్థునకు నుపగుర్ుండును, నుపగుర్ునకు నగ ిదే్వు 
పసిాదంబున నుపగుర్ుిండును, నుపగుర్ుినకు సావనుండును, సావనునకు 
సువర్ుసుండును, గల్్ల; ర్తండె సుభూషణుండని వినంబడు; నా 
సుభూషణునకు జయుండును, జయునకు విజయుండును, విజయునకు 
ధృతుండును, ధృతునకు ననఘుండును, ననఘునకు వీతిహ్వుాండును, 
వీతిహ్వుానకు ధృతియు, ధృతికి బహ్ుళాశుిండును, బహ్ుళాశుినకుుఁ 
గృతియుుఁ, గృతికి మహావశియును జనిెంచిర ; వీర్లు మ్మైథవలులగు రాజులని 
చెపపంబడుదుర్ు; యోగీశిర్పసిాదంబున గృహ్సుథ లయి యుండియు, 
బంధనిర్ుెకుత లయి, యాతెజాఞ నంబు గల్లగ  నిర్ంతర్ బిహాెనుసంధ్ానంబు 
చేయుచునుండుదు” ర్ని పల్లకి శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 
9-26- చందివంశ్ార్ంభము 

9-375-ఆటవ లద్వ 
చందగి్ర్మ్మైన చందవింశమునందుుఁ 
జందకిీర తతోడ జనిత మ్మైన 
యటిట పుణామతుల న ైళాద్వ రాజుల 
నింక వినుము మానవేందచింద!ి  

9-376-సీస పదాము 
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ఒక వేయితలలతో నుండు జగనాిథు; 
 బొ డుా ుఁ దమిెని బహి్ె పుటెట; మొదల 
నతనికి గుణముల నతనిుఁ బో ల్లన దక్షుుఁ; 
 డగు నతిి సంజాతుుఁ డయిెా; నతిి 
కడగంటి చూడుకలుఁ గలువలసంగడముఁ; 
 డుదయించి విపుు ల కోషధులకు 
నమర్ుఁ ద్ారాతతి కజుని పంపున నాథుుఁ; 
 డెై యుండి రాజసూయంబు చేసర 

9-376.1-తటేగతీి 

మూుఁడులోకములను గ ల్లు మోఱకమున 
జని బృహ్సపతి ప్ెండాి ముుఁ జార్ుమూర తుఁ 
ద్ార్ నిలుచ్చిు కొనిపోయి తనుి గుర్ుుఁడు 
వేడినంద్ాక నయిాంతి విడువుఁ డయిెా.  

9-377-వచనము 
అంత వేలుపలతో ర్కకసులకుుఁ గయాం బయిెా; బృహ్సపతితోడి వ ైర్ంబునం జేసర, 
రాక్షసులుం ద్ానును శుకుీండు చందుినిం జేపటిట  సురాచార్ుానిం బో ుఁద్యల్లన, 
హ్ర్ుండు భూతగణసమే్తుండెై, తన గుర్ుపుతుిండెైన బృహ్సపతిం జేపటెట ; 
ద్ేవేందుిండు సుర్గణంబులుం ద్ానును బృహ్సపతికి నడాంబు వచెు; 
నయావసర్ంబున బృహ్సపతి భారాానిమితతంబున ర్ణంబు సురాసుర్ వినాశకర్ం 
బయిెా; నాలోన బృహ్సపతి తండి ియగు నంగ ర్సుండు చెప్రపన విని, 
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బహి్ెద్ేవుండు వచిు చందుిని గోప్రంచి, గర ాణియిెైన తార్ను మర్ల నిప్రపంచినం 
జూచి బృహ్సపతి ద్ాని కిటినియిె. 

9-378-ఉతపలమాల 

సరగ్్ కయింతలేక వ లచేడియ క ైవడి ధర్ెకీర్ుత లన్ 
బొ గు్ లు చేసర జార్ు శశిుఁ బొ ంద్వ కటా! కడుప్ేల దె్చుుకొం 
టెగు్ దలంపుఁగా వలద్ె? యిపుపడు గర్ాము ద్వంచుకొముె నిన్ 
మగ్ొుఁగుఁ జేసెదం, జ నటి! మానవతుల్ నినుుఁ జూచి మ్మతుత రే?  
9-27- బుధుని వృతాత ంతము 

9-379-వచనము 
అని కోప్రంచుచుండ నా చెలువకుుఁ బసరండిచాయమే్నుగల కుఱిండు పుటెట . 
వానింజూచి మోహ్ంబు చేసర, బృహ్సపతిదన కొడుకనియునుం, జందుిండు 
దనకనివాుఁడనియునుం జగడించి ర్పుపడు. 

9-380-ఆటవ లద్వ 
వార వాదు చూచి వార ంపుఁగా వచిు 
యేిర్పర ంప లేక యెిలి మునులు 
నమర్వర్ుల నడుగ నా వేడుకలకతెత  
యెిఱుుఁగుుఁ గాని యితర్ు ల ఱుుఁగ ర్నిర .  

9-381-వచనము 
ఆ పలుకులు విని సరగు్ పడియుని తార్ం జూచి చినిి కొమర్ుం డిటినియిె. 

9-382-కంద పదాము 
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ఇలువర్ుస చెడుఁగ బంధులు 
దలవంపుఁగ మగుఁడు రోయుఁ దలి్మ! కటాట ! 
వ ల్లనేల ననుిుఁ గంటివి 
కల్లగ ంచినవాుఁడు శ్రతకర్ుుఁడయ  గుర్ుుఁడయ .  

9-383-వచనము 
అని పలుకుచుని కొడుకునకు మఱుమాటలాడనేర్కూర్క యుని తార్ 
నేకాంతంబునకుంజీర  మంతనంబున బహి్ె యిటినియిె. 

9-384-మతేతభ వికీీడతిము 
చెలువా! నీ యెిలసరగు్  వాసర, గుర్ుుఁడయ  శ్రతాంశుుఁడయ  యిెవిడమ 
లల్లతాకార్ుుఁ గుమార్ుుఁ గని యతుఁ? డేలా ద్ాుఁప? నీపాట  నీ 
తలనేపుటెటన ? వ చునూర్పకుము? కాంతల్ గాముకల్ గార ? మా 
టల నింద్ేమియుుఁ బో దు పో  యొర్ులతోడంజ పప; వినిపంపవే.  

9-385-వచనము 
అని పల్లకిన బహి్ెకు న దుర్ుమాటాడ వ ఱచి, మంతనంబున నయిాంతి 
“చందుినికిం గనిద్ాన” ననవుడు నా బాలకునకు బుధుం డని పే్ర్ు పె్టిట ; 
చందుిన కిచిు బహి్ె చనియిె; నంత. 

9-386-ఆటవ లద్వ 
బుద్వధమంతుుఁడయిన బుధుుఁడు పుతుిండెైన 
మే్ను ప్ెంచి రాజు మినుిముటెట; 
బుద్వధగల సుతుండు పుటిటనచ ుోఁ దండిి 
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మినుిముటటకేల మినికుండు?  
9-28- పుర్ూర్వుని కథ 

9-387-వచనము 
ఆ బుధునకుుఁ ద్ొ లి్ల చెప్రపన యిళాకనాకవలనుఁ బుర్ూర్వుండు పుటెట ; నా 
పుర్ూర్వునకుం గల శ్ౌర్ాసౌందర్ాగాంభీరాాద్వ గుణంబులు నార్దునివలన 
నిందసిభలోన నూర్ిశి విని; మితాివర్ుణశ్ాపంబున మనుషాసీత రర్ూపంబు ద్ాల్లు, 
భూలోకంబునకు వచిు, యపుపర్ూర్వు ముందట నిలువంబడి. 

9-388-తర్ళ్ము 
సర్సరజాక్షు మృగేందమిధుా విశ్ాలవక్షు మహాభుజున్ 
సుర్ుచిరాననచందమిండలశ్లభితున్ సుకుమార్ు నా 
పుర్ుషవర్ుాుఁ బుర్ూర్వుం గని పువుిటంపఱజఞదుచేుఁ 
ద్ొర్ుఁగు కొీవిిర తూపులన్ మద్వ దూల్లపో వుఁగ భాింతయిెై.  

9-389-వచనము 
ఊర్ిశి నిల్లచి యునింత. 

9-390-ఉతపలమాల 

భావజుద్ీమమో? మొగులుుఁబాసర వ లుంగు మ్మఱుంగ్? మోహినీ 
ద్ేవతయో? నభోర్మయొ? ద్ీనికర్గహీ్ణంబు లేనిచ  ో
జీవన మే్టి కంచు మర్ుచేుఁ జిగురా కడిదముె జిముెలం 
ద్ా వడుఁక ం బుర్ూర్వుుఁడు ద్ామర్పాకు జలంబు క ైవడిన్.  

9-391-వచనము 
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ఇటాి  రాచపటిట  చెఱుకువింటివాని ద్ాడికి నోడి, యిెటటకేలకు సైెర్ణ జేసర నిలుకడుఁ 
ద్ెచిుకొని, యచెులువ కిటినియిె. 

9-392-ఉతపలమాల 

ఎకకడనుండి రాక? మన కిదధఱకుం దగు నీకు దకికతిన్ 
ముొకకడి వచెునే యలర్ుములుకలవాుఁ డడిదంబుుఁ ద్విపుపచే 
ద్వకుక న ఱుంగ జూడు నను ద్ేహ్ము ద్ేహ్ముుఁ గేలుుఁ గేల నీ 
చెకుకనుఁ జ కుక మోప్ర తగుచెయుిల ననుి విపనుిుఁ గావవే.  

9-393-వచనము 
అనినం బోి డ చేడియ యిటినియిె. 

9-394-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇవ  నాకూర్ుు తగళ్ళు ర ండు దగ నీ వ లిపుపడుం గాచెద్ే 
ని వివసుత ర ండవుగాక నాకడుఁ దగన్ నీవుండుద్ేనిన్ విశ్ే 
షవిలాసాధ్వక! నీకు నా ఘృతము భక్షాంబయిెానేనిన్ మనో 
జవినోదంబుల నినుిుఁ ద్ేలుత  నగునే చంద్ాినియగాీమణీ!  

9-395-వచనము 
అని పల్లకిన వేలుపలవ లయాల్ల పతిినమాటల కియాకొని తన మనంబున. 

9-396-కంద పదాము 
మంచిదుఁట ర్ూపు సంతతి 
నంచిత య్ దే్వగణిక యుఁట మర్ుచేతన్ 
సంచల్లతచితత  యైెి కా 
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మించిన దుఁట యింతకంటె మే్లుం గలద్ే.  

9-397-వచనము 
అని నిశుయించుకొని. 

9-398-ఆటవ లద్వ 
రాజు రాజముఖిని ర్తిుఁద్ేల ు బంగార్ు 
మే్డలందుుఁ దర్ుల నీడలందుుఁ 
ద్య ుఁటలందు ర్తికూటంబులందును 
గ్లుఁకులందు గ ర్ులక లుఁకులందు.  

9-399-వచనము 
అంత న యిాదధఱకుం దగులంబు న లకొనిన. 

9-400-కంద పదాము 
ఒకద్వకక కాని చనుఁబో  
ర్కచోటన కాని నిల్లచి యుండర్ు దమలో 
నొకటియ కాని తలంపర్ు 
నొకనిమిషముుఁ బాయలేర్ు నువిదయు ఱేుఁడున్.  

9-401-కంద పదాము 
దయా మ్మఱుంగున్ వార్ల 
న యాంబులు మకుకవలును నిజమర తనముల్ 
వియాములును న డసంద్వని 
బయాదకొం గడామ్మైనుఁ బాిణము వ డలున్.  
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9-402-వచనము 
ఇ టూి ర్ిశియుం బుర్ూర్వుండు నొండొర్ులవలన మకుకవలు చెకుకలగతత  
బగళ్ళు రేలు న లిడల విహ్ర ంప నొకకనాుఁడు దే్వలోకంబున ద్ేవేందుిండు 
గ్లువుండుతఱిుఁ గ్లువున నూర్ిశిలేకుండుటం జూచి. 

9-403-కంద పదాము 
ఇనిిద్వనంబులకును మన 
ముని సభామధావేద్వ యూర్ిశి లేమిన్ 
వినిుఁదనంబున నునిద్వ 
వన ి  దఱిుఁగ యుని బసరుఁడివడువున ననుచున్.  

9-404-వచనము 
ఇందుిండు గంధర్ుిలం బనిచిన వార్ు నడురేయిం జని చీుఁకటి నూర్ిశి 
ప్ెంచుచుని యేిడకంబులం బటిటన నవి ర ండును మొఱప్ెటిటన; వాని మొఱ విని 
ర్తిఖినుిండెై మే్ను మఱచి కూర్ుకుచుని పుర్ూర్వు క్ుఁగ టనుండి యూర్ిశి 
యిటినియిె. 

9-405-మతేతభ వికీీడతిము 
అద్ె నా బిడాలుఁ బటిట  దొ్ంగలు మహాహ్ంకార్ుల ై కొంచు ను 
నెదుల ై పోయిెద; ర్డాపాట నకు సామర్థయంబునన్ హమనుుఁడెై 
కదలం డమ మగపంద కూర్ుకుగతిం గనూెసర గుర ిట ట చున్ 
వదలం జాలుఁడు నాదుక్ుఁగ ల్లయు ద్ా వంధ్ాాతుెుఁడెై చెలిరే.  

9-406-కంద పదాము 
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పగతుర్ు దొ్ంగల రేుఁపుఁగ 
మగుఁటిమి పాటింపలేక మగతన మ్మలిన్ 
మగువల క్ుఁగ టుఁ జూప్ెడు 
మగవాుఁ డగుకంటె మగుఁడు మగువగు టలపుపన్.  

9-407-ఆటవ లద్వ 
అధముుఁడెైనవాని కా లగుకంటె న 
తాధ్వకునింట ద్ాసర యగుట మే్లు; 
హమనుుఁ బొ ంద్వ యోని హింసరంపుఁగా నేల? 
యువతిజనుల కూర్కుంట ల సస.  

9-408-కంద పదాము 
ఏటికి నీ రాచఱికం 
బాుఁటద్వ మొఱప్ెటటుఁ బశువులాతుర్పడ నో 
యాుఁటదని లేచి దొ్ంగల 
గీుఁటవు వ డలంగ శవము కిీయనుండె ద్వద్ే.  

9-409-కంద పదాము 
వినియు వినవు ర్ణభీర్ువు 
మనుజాధము నిదుర్పో తు మందుని నకటా! 
నినుుఁ జకవీర తుఁ జేసరన 
వనజాసనుకంటె వ ఱిివాుఁడును గలుఁడే.  

9-410-వచనము 
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అని పె్కుకభంగుల నయిాంతి పర్ుషపుపలుకులను కఱకువాలముెలు 
చెవులుఁజొనుప, నా రాజశ్ేఖ్ర్ుం డంకుశంబుపో టినడర్ు మదగజంబు 
చందంబునుఁ జీర్ మఱచి ద్వగంబర్ుండెై లేచి వాలు కేలనంకించి, యా నడురయేి 
ద్ొంగల నఱికివ ైచి మే్షంబుల విడిప్రంచుకొని, తిర గ వచుు న డ. 

9-411-ఆటవ లద్వ 
చీర్లేనిమగని జ లువ ద్ా నీక్ించి 
కనుిమొఱుఁగ పో యిెుఁ గడక నతుఁడు 
వ ఱిివానిభంగ  వివశుుఁడెై పడిలేచి 
ప ర్ల్ల తెర్ల్ల సుికిక ప కికపడియిె.  

9-412-వచనము 
మఱియుుఁ బుర్ూర్వుండు మదనాతుర్ుండెై, వ దకుచు, సర్సితీ నద్ీతీర్ంబునం 
జ ల్లకతెతలతోుఁ గూడియుని యూర్ిశింగని, వికసరత ముఖ్కమలుండెై 
యిటినియిె. 

9-413-మతేతభ వికీీడతిము 
తనుమధ్ాా! యిద్వ యిేల వచిు తకటా! ధర్ెంబె శర్ెంబె మున్ 
మనలో నుంకుగనాడికొని పలుకుల్ మరాాదలుం దప్ెపనే 
నిను నేుఁ బాసరన యంతనుండి తనువునేిలం బడంబాఱె మే్ 
ద్వనిప్ెై వాిలకముని ననుిుఁ గర్ుణాదృషరటన్ విలోకింపవే.  

9-414-వచనము 
అనిన నూర్ిశి యిటినియిె. 
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9-415-కంద పదాము 
మగువలకు నింత లగంగ దు 
మగవాుఁడవ  నీవు పశువుమాడికన్ వగవం 
దగవే మానుషపశువును 
మృగములుుఁ గని రోయుుఁగాక మే్లని తినునే.  

9-416-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

9-417-మతేతభ వికీీడతిము 
తలుఁపుల్ చిచుులు మాట లుజిలసుధ్ాధ్ార్ల్ విభుండెైన పు 
విిల్లతున్ మ్మచుర్ యనుాలన్ వలుఁతురే విశ్ాిసముంలేదు కూీ 
ర్లు తోడుంబతిన ైనుఁ జంపుదు ర్ధర్ెల్ నిరా్యల్ చంచలల్ 
వ లయాండెకికడ వార  వేడబము లా వేద్ాంతసూకతంబులే.  

9-418-ఉతపలమాల 

ఇంకొక యిేుఁడు పోయిన నరేశిర్! యాతల్లరేయి నీవు నా 
లంక కు వచిు యాతెజుల లక్షణవంతులుఁ గాంచె ద్ేమియుం 
గ్ంకక ప ముె నీ వనుడుుఁ గ్మెను గర ాణిుఁగాుఁ దలంచుచున్ 
శంక యొకింతలేక నృపసతతముుఁ డలిన పోయిె వీటికిన్.  

9-419-వచనము 
ఇట ి  మర్ల్ల, తన పుర్ంబున నొకక యిేుఁడుండి, ప్రదప నూర్ిశి కడ కేుఁగ  యొకక 
రేయి పుర్ూర్వుం డ యిాంతికడ నుని నా వ లంద్వయు గంధర్ివర్ుల 
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వేుఁడికొనుము ననిిచెుద; ర్నవుడు నతండు గంధర్ివర్ులం బాిర థంచిన వార్ 
లతండు ప గడుటకు మ్మచిు యగ ిసాథ ల్ల నిచిున, నయాగ ిసాథ ల్ల నూర్ిశింగా 
దలంచుచు ద్ానితో నడవిం ద్వర్ుగుచుండి యొకకనాుఁ డద్వ యూర్ిశిగాదగ ిసాథ ల్ల 
యని యెిఱింగ ; వనంబున ద్వగవిడిచి, యింటికిుఁ జనుద్ెంచి, నితాంబు రాతిి 
ద్ానిన చింతించుచుండుఁ ద్ేితాయుగంబు చ్చిున నా రాజు చితతంబునుఁ 
గర్ెబో ధంబులయి వేదంబులు మూుఁడు మార్్ంబులం ద్య ుఁచిన, నా భూవర్ుండు 
సాథ ల్లకడకుం జని యందు శమీగర్ాజాతం బెైన యశితథంబుుఁ జూచి, యా 
యశితథంబుచేత నర్ణులు ర ండు గావించి, ముందటి యర్ణి ద్ానును, వ నుకటి 
యర్ణి యూర్ిశియును, ర ంటినడుమ నుని కాషటంబు పుతుిండు నని, 
మంతంిబు చెపుపచుం దచిుుచుండ, జాతవేదుండను నగ ి సంభవించి 
విహితారాధన సంసాకర్ంబునం జేసర యాహ్వనీయాద్వ ర్ూప్రయైెి న గడి, 
పుర్ూర్వుని పుతుిండని కల్లపంపం బడియిె; నా యగ ి పుర్ూర్వునిుఁ 
బుణాలోకంబునకుుఁ బనుపం గార్ణం బగుటం జేసర. 

9-420-కంద పదాము 
ఆ యగ ిచేుఁ బుర్ూర్వుుఁ 
డా యజేఞశిర్ు ననంతు హ్ర  వేదమయున్ 
శ్రయీుతుుఁ గూర ు యజించె గు 
ణాయుతుుఁ డూర్ిశిుఁ గనంగ నర గ డు కొఱక ై.  

9-421-ఉతపలమాల 

ఒకకుఁడవహిి వేలుప పుర్ుషో్ తతముుఁ డొకకుఁడ సర్ివాఙ్ెయం 
బొ కకుఁడ వేద మా పణివ మొకకుఁడ వర్ణము ద్ొ లి్ల తేతియం 
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ద్ెకకటిమానిు మూుఁడుగను నేర్పఱిచెం దనబుద్వధప్ెంపుచేుఁ 
జకకుఁగ నా పుర్ూర్వుుఁ డశకుత లకున్ సులభంబులౌ గతిన్.  

9-422-వచనము 
ఇట ి  వేదవిభాగంబు గల్లపంచి, యాగంబుచేసర, పుర్ూర్వుం డూర్ిశి యుని 
గంధర్ిలోకంబునకుం జనియిె నతనికి నూర్ిశి గర్ాంబున నాయువు, 
శీుతాయువు, సతాాయువు, ర్యుండు, జయుండు, విజయుం డన నార్ు్ ర్ు 
పుతుిలు గల్లగ ; ర్ందు శీుతాయువునకు వసుమంతుండును, సతాాయువునకు 
శీుతంజయుండును, ర్యునకు శీుతుండు నేకుం డన నిర్ువును, జయునకు 
నమితుండును, విజయునకు భీముండును జనించి రా భీమునకుుఁ 
గాంచనుండు, కాంచనునకు హ్ో తకిుండు, హ్ో తకిునకు గంగాపవిాహ్ంబు 
పుకికటం బెటిటన జహ్ుిండు, జహ్ుినకుుఁ బూర్ుండు పూర్ునకు బాలకుండు, 
బాలకునకు నజకుం, డజకునకుుఁ గుశుండు, కుశునకుుఁ గుశ్ాంబుండు 
ధూర్తయుండు వసువు కుశనాభుం డన నలువుర్ును సంభవించి; ర్ందు 
గుశ్ాంబునకు గాధ్వ యను వాుఁడు గల్లగ  నా గాధ్వ రాజాంబు చేయుచుండ. 
9-29- జమదగ ి  వృతాత ంతము 

9-423-సీస పదాము 
సతావతిని గాధ్వజాతను గనాను; 
 విపుు ుఁడు ఋచికుండు వేుఁడికొనిన 
గాధ్వయు సుత కీడు గాుఁడని తెలిని; 
 నవకంపు మే్నులు నలిచెవులు 
గల గుఱిములు వేయి కనాకు నీ వుంకు; 
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 విచిునుఁ గూతు నే నితుత  ననిన 
వసుధ్ామర్ుండును వర్ుణుని కడ కేుఁగ ; 
 హ్ర్ులుఁ ద్ెచిునుఁ గూతు నాుఁత డిచెు 

9-423.1-ఆటవ లద్వ 
నా మహాతుె సతియు నతతయుుఁ గ్డుకులుఁ 
గోర  యడుగ నియాకొని యతండు 
విపరిాజ మంతవిితతుల వేల్లపంచి 
చర్ువు చేసర కుీంక నర గ  నద్వకి.  

9-424-వచనము 
అయిెాడం దలి్ల యడిగ న, సతావతి బహి్ెమంతంిబులుఁ దనకు వేల్లపంచిన చర్ువు 
దలి్ల కిచిు క్ాతమింతింబులం దలి్లకి వేల్లపంచిన చర్ువు ద్ా నందుకొని యుండ నా 
ముని చనుద్ెంచి చర్ువు వీడిడుట యిెఱింగ  భార్ా కిటినియిె. 

9-425-ఆటవ లద్వ 
తలి్ల చర్ువు నీవు ద్ాల్లు నీ చర్ు వేల 
తలి్లపాల నిడితి తర్ళ్నేత!ి 
కొమె! యింక నీకుుఁ గూీర్ుుఁడు పుట ట  మీ 
యమె బహి్ెవిదుని ననఘుుఁ గాంచు.  

9-426-వచనము 
అనిన నయిాంతి వ ఱచి మొొకిక వినయంబులాడినం బసినుిండెై నీ కొడుకు 
సాధువ ై, నీ మనుమండు కూీర్ుం డగుంగాక యని ఋచికుం డనుగహీించిన నా 
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సతావతికి జమదగ ి సంభవించె; సతావతియుం గ్శకీనద్వ యైెి లోకపావని యైెి 
పవిహించె; నా జమదగ ియు రేణువు కూుఁతుర్యిన రేణుకను వివాహ్ంబెై 
వసుమనాద్వ కుమార్ులం గనియిెను; అందు. 
9-30- పర్శురాముని కథ 

9-427-కంద పదాము 
పుర్ుష్ో తతము నంశంబున 
ధర్ జమదగ ికి జనించి ధనుాుఁడు రాముం 
డిర్ువద్వయొకపర  నృపతుల 
శిర్ములుఁ జకకడిచెుఁ దనదు చేగ్డాంటన్.  

9-428-వచనము 
అనిన విని భూవర్ుండు శుకున కిటినియిె. 

9-429-ఉతపలమాల 

ఏటికి జంప్ె రాముుఁడ వనీశులుఁ బలుిర్ వార  యందు ద 
ప్ేపటికిుఁ గల ్  విపుు ుఁ డతుఁ డేటికి రాజస తామసంబులన్ 
వాటముుఁ బొ ంద్ె భూభర్ము వార త మౌ టద్వ యేివిధంబు నా 
మాటకు మౌనిచంద!ి మఱుమాట పకిాశముగాుఁగుఁ జ పపవే.  

9-430-వచనము 
అనిన విని శుకుం డిటినియెి. 

9-431-సీస పదాము 
హ  హ్యాధ్ీశిర్ుం డర్ుా నుం డనువాుఁడు; 
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 ధర్ణీశిర్ులలోనుఁ దగ నవాుఁడు 
పుర్ుష్ో తతమాంశ్ాంశుుఁ బుణుా దతాత తేయిు; 
 నారాధనముచేసర యతనివలన 
బర్పంథవజయమును బాహ్ుసహ్సంిబు; 
 నణిమాద్వగుణములు యశము బలము 
యోగీశిర్తింబు నోజయుుఁ ద్ేజంబుుఁ; 
 జ డనియింద్వయిములు సరర యుుఁ బడసర 

9-431.1-తటేగతీి 

గాల్లక ైవడి సకలలోకంబు లందుుఁ 
దనకుుఁ బో రాని రారాని తావులేక 
యెిటిటచ  ోన ైనుఁ దనయాజఞ యేిపు మిగుల 
ధర్ణి వ లుుఁగ్ంద్ె వినువీథవుఁ దర్ణి మాడిక.  

9-432-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒకనాుఁ డా మనుజేందుిుఁ డంగనలతో నుద్ాా ముుఁడెై వీట నుం 
డక రేవానద్వ కేుఁగ  యందుుఁ ద్ెల్లనీటం జలుి పో రాడి దీ్ 
ర్కారాబాంబుల నా నద్ీజలములం గటెటన్ వడిన్ నీర్ు మొో 
లకుుఁ బెలుి బిబ ర్ణాగతుండయిన యా లంకేశుప్ెైుఁ దొ్టట ుఁగన్.  

9-433-వచనము 
ఇట ి  ద్వగ ిజయార్థంబు వచిున రావణుం డా రాజుచే కటటంద్ొటిటన యిేటినీటికి 
సహింపక రోషంబునం బో టర యుంబో ల  నమే్ెటిమగని తోడి పో రాటకుం ద్ొడర నుఁ 
బాటింపకుఁ దన బాహ్ుపాటవంబున. 
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9-434-కంద పదాము 
వీుఁకమ్మయి నతుఁడు రావణుుఁ 
గూుఁకట లగల్లంచి పటిటకొని మోకాళ్ుం 
ద్ాుఁకించి కోుఁతిక ైవడ ి
నాుఁకం బెటిటంచెుఁ గ ంకరావళిచేతన్.  

9-435-వచనము 
అంత నర్ుా నుండు మహిషెతీపుర్ంబున కేతెంచి. 

9-436-కంద పదాము 
ఆ రాజేందుిుఁడు రావణు 
నోర!ీ యిటమీుఁద నూర్కుండుము; జగతిన్ 
వీర్ుుఁడ ననకుము; కాచితిుఁ 
బో రా! యని సరగు్  పఱచి పుచెున్ మర్లన్.  

9-437-వచనము 
అంత. 

9-438-సీస పదాము 
ధర్ణీశుుఁ డొకనాుఁడు ద్ెైవయోగంబున; 
 వేుఁటక ై కాంతార్వీథవ కేుఁగ  
తిర గ  యాుఁకట శ్ాీంతద్ేహ్ుుఁడెై జమదగ ి; 
 ముని యాశమీముుఁజేర  మొొకిక నిలువ 
నా మునీందుిుఁడు రాజు నర థతోుఁ బూజించి; 
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 యా రాజునకు రాజుననుచర్ులకుుఁ 
దన హ్ోమధ్ేనువుుఁ దడయక ర్ప్రపంచి; 
 యిష్ాట నిములు గుర యింప నతుఁడు 

9-438.1-తటేగతీి 

గుడిచి కూర్ుుండి మొదవుప్ెై గోర కుఁ జేసర 
సంపద యద్ేల యిా యావు చాలుుఁగాక 
యిటిట గోవుల న నిండు న ఱుుఁగ మనుచుుఁ 
బటిట  తెండని తమ యొద్వా  భట లుఁ బనిచె.  

9-439-వచనము 
పంచిన వార్లు దర్పంబునం జని. 

9-440-కంద పదాము 
కేపీుం బాపకుుఁ డంచును 
నాపదలం బడితి మనుచు నంబా యనుచుం 
జూపో వర్ు నృపు లంచును 
వాపో వన్ మొదవుుఁ గ్నుచు వచిుర  పుర కిన్.  

9-441-వచనము 
అంత నర్ుా నుండు మహిషెతీపుర్ంబునకు వచుున డ రాముండా శమీంబున 
కేతెంచి, తదిృతాత ంతం బంతయు విని. 

9-442-ఆటవ లద్వ 
అద్వార్యా! యింట ననింబు గుడిచి మా 



1908 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

యయా వల దనంగ నాకమీించి 
కొీవిి రాజు మొదవు గ్నిపోయినాుఁ డంట 
యేిను రాముుఁ డౌట యెిఱుుఁగుఁ డొకొక.  

9-443-వచనము 
అని పల్లకి.  

9-444-మతేతభ వికీీడతిము 
పళి్యాగ ిచేట భంగ ుఁ గుంభి విదళింపం బాఱు సరంహాకృతిం 
బెలుచన్ రాముుఁ డిలేశు వ ంట నడచెం బృథీితలంబెలి నా 
కులమ్మై కుీంగుఁ గుఠార యిెై కవచియిెై కోదండియిెై కాండియిెై 
ఛల్లయిెై సాహ్సరయిెై మృగాజినమనోజఞశ్లీణియిెై తూణియిెై.  

9-445-వచనము 
చని మహిషెతీపుర్ద్ాిర్ంబుుఁ జేర  నిలుచుని సమయంబున. 

9-446-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెన్ ముందటుఁ గార్తవీర్ుాుఁడు సమితాకముం బకిామున్ శరా 
సన తూణీర్ కుఠార్ భీము నతిరోషపోి చులదూ్ాయుగా 
నన నేతాించల సీము న ైణపట నానామాల్లకోద్ాా ము నూ 
తన సంర్ంభ నరేందది్ార్ శుభసూతకి్ామునిన్ రామునిన్.  

9-447-వచనము 
కని కోప్రంచి. 
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9-448-ఉతపలమాల 

బాలుుఁడు వ ఱిి బాిహ్ెణుుఁడు బాిహ్ెణుక ైవడి నుంట మాని భూ 
పాలుర్తోడ భూర బలభవుాలతోడ భయంబు దకిక క 
యాాలకు వచిునాుఁడు మన యంద్వుఁకుఁ బాపము లేదు ల ండుల ం 
డేల సహింప భూసుర్ుని నేయుుఁడు వేయిుుఁడు గూలుపుఁ డిమెహిన్.  

9-449-వచనము 
అని కదల్లంచి దండనాయకులుఁ బుర కొల్లపన, వార్ు ర్థ గజ తుర్గ పద్ాతి 
సమూహ్ంబులతో ల కకకుం బద్వయిేడక్్హిణులతో న దుర్ునడచి శర్ చక ీ
గద్ాఖ్డ్ భిండిపాల శూల పిముఖ్ సాధనంబుల నొప్రపంచిన నవిిపవిర్ుండు 
గనుిలకొలకుల నిపుపలుగుపపలు కొన ర టిటంచిన కటటలక మిటిటపడి, 
యజఞఞ పవీతంబు చకకనిడికొని కరాళించి బిట ట  దటిటంచి కఠోర్ం బగు కుఠార్ంబు 
సార ంచి మూుఁకల ప్ెై కుఱికి, తొలకర  మొగంబునం గ్ీచెుల్లకపట ట నం జ ట ట లు 
గ్ట ట  కృషీవలుని తెఱంగునుఁ బదంబులు దె్ంిచుచుుఁ, ననటికంబంబులుఁ 
ద్ెగనడచు నారామకార్ుని పగ ద్వ మధాంబులుఁ దుించుచుుఁ, ద్ాళ్ఫలంబులు 
రాలుు వృక్ారోహ్కునిక ైవడి శిర్ంబులు దుించుచు, మృగంబుల వండం 
దుండించు సూపకార్ుని భంగ  నవయవంబులం జ కుకచు, నంతటం దనివిజనక 
విలయకాలకీల్ల కేల్లని మంట లుమియుచు, విలింద్వ యిెలిడం బిడుగుల సో నలు 
గుర యు బలుమొగ ళ్ళువడువున నపమిాణంబు లగు బాణంబుల బఱప్ర, 
సుభటసెైనాంబుల ద్ెైనాంబు నొంద్వంచుచు, నడాంబులేని యారాాటంబులు గల 
బాణవరి్ఘృతంబులతో రాహ్ుతులం గోపానలంబున కాహ్ుతులుచేయుచు, 
తుర్ంగంబుల నిర్ంగంబులుఁ గావించుచు, ర్థంబుల విశిథంబులుఁగా నొనర్ుుచు 
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ద్విర్దంబుల నర్దంబులప్ెైుఁ బఱవం ద్యిలుచు నివిిధంబున సేనల నంపవానల 
ముంచి ర్ూపుమాప్రన. 

9-450-కంద పదాము 
మతిత లి్ల భూతజాలము 
చితతంబులుఁ జొకిక వేడకుఁ జిందులుబాఱన్ 
జొతిత లి్ల సమితతలమున 
న తుత ర్ు మే్దంబు పలలనికర్ం బయిెాన్.  

9-451-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

9-452-కంద పదాము 
మే్ల్మ బాిహ్ెణుుఁ డొకకుఁడు 
నేలం బడుఁగూల ు సెైనానిచయము న లిన్ 
బాలార్ప నేల యిాతనిుఁ 
దూల్లంచెదుఁగాక నాదు ద్యర్బలము వడిన్.  

9-453-వచనము 
అని పల్లకి 

9-454-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక యిేనూఱుకర్ంబులన్ ధనువు లతుాలాి సరయిెై తాల్లు వే 
ఱొ క యిేనూట గుణధినుల్ నిగుడ శ్ాతోగాీసత రముల్ గూర ు వి 
ప!ి కుఠార్ంబును నినుిుఁ గూలుత  ననుచున్ భర ాంచి పుంఖ్ానుపుం 
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ఖ్కఠోర్ంబుగ నేసర యార ు ర్యరేఖ్ా ధ్ామునిన్ రామునిన్.  

9-455-కంద పదాము 
వడుిఁదూపు ల గయ గుడుసులు 
పడ ికార్ుెకపంచశతము పర్గ విభుుఁడు స ం 
పడర ుఁ బర వేషమండల్ల 
నడుముఁ గర్దుాతుల వ లయు నళినాపుత  కియీన్.  

9-456-వచనము 
ఇటిర్ుా నుండు బాహ్ువిలాసంబు చూప్రన. 

9-457-మతేతభ వికీీడతిము 
ధర్ణీద్ేవుుఁడు రాముుఁ డాఢుాుఁడు జగద్ాధ నుషకర్తింబు దు 
షకర్ చాపం బొ క టెకుకపటిట  శర్ముల్ సంధ్వంచి పె్లేి సర భూ 
వర్ు కోదండము లగకకచూడికుఁ దునిమ్మన్ వాుఁడంతటం బో క వే 
తర్ువుల్ ఱువిుఁ గుఠార్ధ్ార్ నఱక ం దద్ాబహ్ుసంద్యహ్మున్.  

9-458-కంద పదాము 
కర్ములు దునిసరన నతనికి 
శిర్ మొకకటి చికక శ్ ైలశిఖ్ర్ముభంగ ం 
బర్శువున నద్వయుుఁ దుించెను 
బర్సూదనుుఁ డెైన ఘనుుఁడు భార్్వుుఁడు వడిన్.  

9-459-ఆటవ లద్వ 
తండి ిపడిన నతని తనయులు పద్వవేలు 
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దలుఁగ పో యి ర్తనిుఁ ద్ాకలేక 
పర్భయంకర్ుండు భార్్వుం డంత నా 
గోవుుఁ గేపీుతోడుఁ గ్నుచుుఁ జనియిె.  

9-460-వచనము 
ఇట ి  హ్ోమధ్ేనువు మర్లం దె్చిుయిచిు తన పరాకమీంబు దండి ి
ద్యబుట ట వులకుం ద్ెల్లయం జ ప్రపన జమదగ ి రామున కిటినియిె. 

9-461-కంద పదాము 
కలవేలుప ల లిుఁ దమతమ 
చెలువంబులు దె్చిు రాజుుఁ జేయుదు ర్కటా! 
బలువేలుప రాజు వానిం 
జలముననిటేిల పోయి చంప్రతి పుతాి!  

9-462-కంద పదాము 
తాల్లమి మనకును ధర్ెము 
తాల్లమి మూలంబు మనకు ధనాతిమునం 
ద్ాల్లమి గలదని యిాశుం 
డేల్లంచును బహి్ెపదము న లిన్ మనలన్.  

9-463-కంద పదాము 
క్షమ గల్లగ న సరర  గలుగును 
క్షమ గల్లగ న వాణి గలుగు సౌర్పభియున్ 
క్షమ గలుగుఁ ద్యన కలుగును 
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క్షమ గల్లగ న మ్మచుు శ్ౌర  సదయుుఁడు దండమ!ి  

9-464-కంద పదాము 
పటటపురాజును జంపుట 
గటటలుకన్ విపుు ుఁ జంపు కంటెను బాపం 
బటిటటటనకుము నీవీ 
చెటటజ డం ద్ీర్థసేవచేయుము దనయా!  

9-465-కంద పదాము 
అని తనుిుఁ దండి ిపనిచినుఁ 
బనిపూని పసిాద మనుచు భార్్వుుఁడు ర్యం 
బున నొకయిేుఁడు పయిాణము 
చని తీర్థము ల లి నాడి చనుద్ెంచె నృపా!  

9-466-ఉతపలమాల 

ఆ యిెడ నొకకనాుఁడు సల్లలార్థము రేణుక గంగలోనికిం 
బో యి పవిాహ్మధామునుఁ బొ లుపగ నచుర్లేమప్రండుతోుఁ 
ద్యయవిహార్ముల్ సలుపు దురి్భుుఁ జితరి్థున్ సరోజమా 
లాయుతుుఁ జూచుచుండెుఁ బతి యాజఞ దలంపక కొంత ప్ేిమతోన్.  

9-467-వచనము 
ఇట ి  గంధర్ివలిభునిం జూచు కార్ణంబున దడసర. 

9-468-ఉతపలమాల 

అకకట వచిు ప్ెదాతడ వయిెాను; హ్ోమమువేళ్ దప్ెప; నే 
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నికకడనేల యుంట;ి ముని యేిమనునో యని భీతచితత  యిెై 
గకీుకనుఁ ద్యయకుంభము శిర్సథలమంద్వడి తెచిుయిచిు వే 
మొొకకి కర్ంబు మోడిు పతి ముందట నలిన నిల ు నలుకచున్.  

9-469-వచనము 
అపుపడు. 

9-470-కంద పదాము 
చితతమున భార్ా దడసరన 
వృతాత ంతం బెఱిుఁగ  తపసర వేకని సుతులన్ 
మతతం ద్ీనిం జావుఁగ 
మొతుత ం డన మొతతర ైర  మునుకుచు వార్ల్.  

9-471-కంద పదాము 
కొడుకులు పె్ండిముుఁ జంపమిుఁ 
గ్డుకులుఁ బెండాి ముుఁ జంప గుర్ు డానతి యిా 
నడుగులకు న ఱిుఁగ  రాముం 
డడుగ డకుండంగుఁ దుించె ననిలుఁ దలి్లన్.  

9-472-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
తలి్లన్ భాితల న లిుఁ జంపు మనుచ ుోఁ ద్ాుఁ జంప్ర రాకునిుఁ బెం 
ప్ెలింబో వ శప్రంచుుఁ దండి ితన పంప్ేుఁ జేయుడున్ మ్మచిు ద్ా 
తలి్లన్ భాితల నిచుు నికకము తపో ధనాాతెకుం డంచు వే 
తలి్లన్ భాితలుఁ జంప్ె భార్్వుుఁడు లేద్ా చంపుఁ జేయాడునే?  
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9-473-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

9-474-కంద పదాము 
అడాము జ పపక కడపటి 
బిడాుఁడు రాముండు సుతులుఁ బెండిము నచటన్ 
గ్డాంటం ద్ెగ నడచిన 
జడానుఁ దలయూుఁచి మ్మచెు జమదగ ి మద్వన్.  

9-475-కంద పదాము 
మ్మచిున తండినిి గనుుఁగ్ని 
చెచుెర్ నీ పడినవార  జీవంబులు నీ 
విచిుతి నను మని మొొకికన 
నిచుెన్ వార్లును లేచి ర పపటి భంగ న్.  

9-476-ఆటవ లద్వ 
పడినవార  మర్ల బతిికింప నోపును 
జనకుుఁ డనుచుుఁ జంప్ె జామదగుియుఁ 
డతుఁడు చంప్ె ననుచు ననిలుఁ దలి్లని 
జనకునాజఞ యైెినుఁ జంపుఁ దగదు.  

9-477-సీస పదాము 
పర్శురాముని కోడి పర్ుగులు ప్ెటిటన; 
 యర్ుా నుపుతకిు లాతె యందుుఁ 
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దండి ిమగొు్ టకు సంతపుత ల ై ప గలుచు; 
 నింతట నంతట న డర్ు వేచి 
తిర గ  యాడుచు నొకక ద్వవసమం ద్ా రాముుఁ; 
 డడవి కనిలతోడ నర్ుగుఁ బిదప 
బగుఁద్ీర్పుఁ దఱి యని పఱతెంచి హ్ోమాల; 
 యంబున సరేిశు నాతె నిల్లప్ర 

9-477.1-తటేగతీి 

నిర్ుపమధ్ాానసుఖ్వృతిత  నిల్లచియుని 
పుణుా జమదగ ినందఱు బొ ద్వవి పటిట 
కుదులకుండంగుఁ దలుఁ దె్ంిచి కొనుచుుఁ జనిర  
యడా మే్తెంచి రేణుక యడచికొనుఁగ.  

9-478-వచనము 
మఱియును. 

9-479-మతేతభ వికీీడతిము 
జనకుం జంప్రన వ ైర్ముం దలుఁచి రాజనాాతెజుల్ నేుఁడు మీ 
జనకుం జంప్రర  రామ! రామ! ర పులన్ శ్ాసరంతు ర్మెంచు న 
ముెనిప్ెైవాిల్ల లతాంగ  మోుఁద్వకొనియిెన్ ముయిేాడుమాఱులయిం 
బున రాముం డర్ుద్ెంచి యెినిికొన నాపూరాణ పద్ాకాీంతయిెై.  

9-480-వచనము 
అపుపుఁడుుఁ దలి్ల మొఱ విని, జమదగ ి కుమార్ులు వచిు యిటిని విలప్రంచిర . 
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9-481-కంద పదాము 
వాకిల్లవ డలవు కొడుకులు 
రాకుండుఁగ నటిట  నీవు రాజసుతులచేుఁ 
జీకాకు నొంద్వ పో వుఁగ 
నీకా ళళి టాి డెుఁ దండి!ి నిరా్ర్పుర కిన్.  

9-482-వచనము 
అని విలప్రంచుచుని యనిలుఁ జూచి రాముం డిటినియిె. 

9-483-ఉతపలమాల 

ఏడువనేల తండి ితను వేమఱకుండుుఁడు తోడులార్! నే 
సూడిద్ె తీర్ుత నంచుుఁ బర్శుదుాతిభీముుఁడు రాముుఁ డుగుీుఁడెై 
యోడక యర్ుా నాతెభవులునిపుర్ంబున కేుఁగ  చ్చిు గో 
డాడుఁగుఁ బటిట  చంప్ె వడి నర్ుా నజాతుల బహి్ెఘాతులన్.  

9-484-కంద పదాము 
ఖ్ండంిచి ర పుల శిర్ములు 
గ్ండలుగాుఁ బోి గు ల్లడియిె గుర్ుర్కతనదుల్ 
నిండికొని పాఱ నుబుబచు 
భండనమున విపరి పులు భయమంద నృపా!  

9-485-వచనము 
మఱియు నంతటుఁ బో క. 

9-486-ఆటవ లద్వ 
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అయా పగకు రాముుఁ డలయక రాజుల 
నిర్ువద్ొకకమాఱు నర్సర చంప్ె; 
జగతిమీుఁద రాజశబాంబు లేకుండ 
సూడు ద్ీర్పలేని సుతుుఁడు సుతుుఁడె?  

9-487-వచనము 
మఱియు నా రాముండు శమంతపంచకంబున రాజర్కతంబులం ద్ొమిెద్వ 
మడుుఁగులు గావించి తండిశిిర్ంబు ద్ెచిు, శరీర్ంబుతో సంధ్వంచి, 
సర్ిద్ేవమయుండగు ద్ేవుండు ద్ాన కావునుఁ దనుినుద్ేాశించి యాగంబుంజేసర, 
హ్ో తకుం దూర్ుపను, బహి్ెకు దక్ిణ భాగంబును, నధిర్ునకుుఁ బడమటి 
ద్వకుకను, నుద్ా్ తృనకునుతతర్ ద్వశయు, నునివార్ల కవాంతర్ద్వశలును, 
గశాపునకు మధాద్ేశంబును, నుపదషిటకు నారాావర్తంబును, సదసుాలకుం 
దకికన యిెడలును గలయనిచిు బహి్ెనద్వ యిెైన సర్సితియం 
దవబృథసాినంబు చేసర, కలెషంబులం బాసర, మే్ఘవిముకుత ండయిన 
సూర్ుాండునుం బో ల  నొపుపచుండెను; అంత. 

9-488-కంద పదాము 
ఆపుత ుఁడగు పుతుివలనను 
బాిపతతనుం డగుచుుఁ దపము బల్లమిని మింటన్ 
సపతర ిమండలంబున 
సపతముుఁడెై వ లుుఁగుచుండె జమదగ ి నృపా!  

9-489-కంద పదాము 
ఆ జమదగ ితనూజుుఁడు 
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రాజీవాక్షుండు ఘనుుఁడు రాముుఁ డధ్వకుుఁడెై 
యోజను సపతర్ుి లలో 
రాజిల ి డు మీుఁద్వ మనువు రా నవేిళ్న్.  

9-490-ఆటవ లద్వ 
శ్ాంతచితుత ుఁ డగుచు సంగవిముకుత ుఁడెై 
భవుాుఁడెై మహేందపిర్ితమున 
నునివాుఁడు రాముుఁ డయజతో గంధర్ి 
సరదధవర్ులు నుతులు చేయుచుండ.  

9-491-కంద పదాము 
భగవంతుుఁడు హ్ర  యిా కియీ 
భృగుకులమునుఁ బుటిట  యెిలి పృథవవీపతులన్ 
జగతీభార్ము వాయుఁగుఁ 
బగగ్ని పలుమాఱుుఁ జంప్ె బవర్మున నృపా!  
9-31- విశ్ాిమితుి ని వృతాత ంతము 

9-492-వచనము 
అంత గాధ్వకి నగ ిజేజుండగు విశ్ాిమితుిండు జనిెంచి, తపో బలంబున 
రాజధర్ెంబును ద్వగనాడి, బహి్ెర ియిెై యిేకశతసంఖ్ాాగణితు లగు కొడుకులం 
గనియిె; నయిెాడ భృగుకులజాతుండెైన యజీగర్ుత నికొడుకు శునశ్ేశఫుండు 
దలి్లదండుిలచేత హ్ర శుందుిని యాగపశుతింబునకు నముెడుపడి, 
బహిాెద్వద్ేవతల వినుతిచేయుచు మ్మప్రపంచి, ద్ేవతలచేత బంధవిముకుత ండయిన 
వానియందుుఁ గృపగల్లగ  విశ్ాిమితుిండు పుతుిల కిటినియిె. 
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9-493-కంద పదాము 
కనుిలుఁ గంటిని వీనిని 
మనిన కొమర్ుండు నాకు మకుకవ మీరో 
యనిని యనుచు నీతని 
మనిింపుం డనినుఁ జూచి మదసంయుతుల ై.  

9-494-కంద పదాము 
ఇతుఁ డనిుఁటపో  మాకును 
గృతకృతుాల మయితి మనుచు గేల్ల యొనర్పన్ 
సుతులన్ మిే్చుేలు గండని 
ధృతిలేక శప్రంచెుఁ దపసర తిర్ుగుడుపడుఁగన్.  

9-495-వచనము 
అయిెాడ నతని శ్ాపంబునకు వ ర్చి, యా నూర్ుిర్యందు మధాముండెైన 
మధుచేందుం డేుఁబండుి దముెలుం ద్ానును నమసకర ంచి “తండమ ినీచెప్రపన 
కమీంబున శునశ్ేశపుండు మా కని యని మనిింపంగలవార్” మనవుడు 
సంతసరంచి మంతదిర శయైెిన శునశ్ేశపుని వార్ల యందుుఁ బెదాుఁజేసర, 
మధుచేందున కిటినియిె. 

9-496-ఆటవ లద్వ 
పాడి చెడక వీుఁడు నేుఁడు మీకతమునుఁ 
గ్డుకు గల్లగ  నాకుుఁ గ్డుకులార్! 
కడుపులార్! మీర్ు గ్డుకులుఁ గనుుఁ డింక 
బీితితోడ ద్ేవరాతుుఁ గూడి.  
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9-497-వచనము 
అని పల్లక ; నట ి  శునశ్ేశఫుండు ద్ేవతలచేత విడివడుటం జేసర ద్ేవరాతుండయిెా; 
మధుచేందుండు మొదలయిన యిేుఁబండుి నా దే్వరాతునకుుఁ దముెల ైర  
ప్ెదాలయిన యషటక, హారీత, జయంత సుమద్ాదు లేుఁబండుిను వేఱెై చనిర ; ఈ 
కమీంబున విశ్ాిమితుి కొడుకులు ర ండు విధంబులయినం, బవిరాంతంబు గల్లగ ” 
నని చెప్రప శుకుం డిటినియిె “నా పుర్ూర్వు కొడుకగు నాయువునకు 
నహ్ుషుండును, క్షతత రవృదుా ండును, ర్జియును, ర్ంభుండును, ననేనసుండును 
ననువార్ు పుటిట ; ర్ందు క్షతత రవృదుధ నకుుఁ గుమార్ుండగు సుహ్ో తుినకుుఁ 
గాశుాండుుఁ గుశుుఁడు గృతసామదుండు నన ముగు్ ర్ు గల్లగ ; రా 
కృతసామదునకు శునకుండును, శునకునకు శ్ౌనకుండును, నమెహాతుెనికి 
బహ్ిృచపవిర్ుండును జనిెంచి; రా బహ్ిృచపవిర్ుండు దపో నియతుండెై 
చనియిె; కాశుానకుుఁ గాశియుుఁ గాశికి రాషుట ర ండును, రాషుట ర నకు దీ్ర్తాపుండును 
జనించిర . 

9-498-కంద పదాము 
ఆ ద్రీ్తాపుని కధ్వకుుఁడు 
శ్రదీయితాంశమునుఁ బుటెట  సేవుాం డాయు 
రేిదజఞుఁడు ధనింతర  
ఖ్ేదంబులు వాయు నతనిుఁ గీర్తనచేయన్.  

9-499-వచనము 
వాసుద్ేవాంశసంభూతుండగు నా ధనింతర  యజఞభాగంబున కర్ుి ం; డతనికిుఁ 
గేతుమంతుండు, గేతుమంతునకు భీమర్థుుఁడు నతనికి ద్వవోద్ాసుండనం 



1922 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

బర్ుఁగు దుామంతుండు నుదయించి; రా దుామంతునకుుఁ బతిరా్నుండు జనిెంచె; 
నా పతిరా్నుండు శతుిజితతనియును ఋతధిజుండనియుం జ పపంబడె; నాతనికిుఁ 
గువలయాశుిండు సంభవించె. 

9-500-ఆటవ లద్వ 
వసుమతీశ! విను కువలయాశిభూభర్త 
లల్లతపుణుా ఘను నలర్ుకుఁ గనియిె 
నాతుఁ డేల  నేల నఱువద్వయాఱు వే 
లేండుి  వాని భంగ  నేల ర వర్ు.  

9-501-వచనము 
అయాలర్ుకనకు సనితియును, నతనికి సునీతుండును, నతనికి 
సుకేతనుండును, నతనికి ధర్ెకేతువు, నతనికి సతాకేతువును, నాతనికి 
ధృషటకేతువును, నా ధృషటకేతువునకు సుకుమార్ుండును, సుకుమార్ునకు 
వీతిహ్ో తుిండు, వీతిహ్ో తుినకు భర్ు్ ండును, భర్ు్ నకు భార్్భూమియు 
జనియించిర . 

9-502-ఆటవ లద్వ 
వాుఁడు తుదయుుఁ గాశావసుమతీశుం డాద్వ 
యిెైనవార్ు కాశు లనుఁగ న గడి 
ర్వనిమీుఁద వార్ లా క్షతవిృదుధ ని 
వంశజాతు లగుచు వంశవర్ా!  

9-503-వచనము 
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మఱియు, క్షతవిృదుధ నికి ర ండవకొడుకగు కుశునికిుఁ బిీతియును, వానికి 
సంజయుండును, సంజయునికి జయుండును, జయునికిుఁ గృతుండును, 
గృతునికి హ్ర్ాధినుండును, హ్ర్ాధినునకు, సహ్ద్ేవుండును, సహ్ద్ేవునికి 
భీముండును, భీమునకు జయతేసనుండును, జయతేసనునకు సంకృతియు, 
సంకృతికి జయుండును, జయునిక,ి క్షతధిర్ెండును బుటిటర ; వీర్లు క్షతవిృదుధ ని 
వంశంబునం గల రాజులు; ర్ంభునికి ర్భసుండును, ర్భసునికి గంభీర్ుండును 
గంభీర్ునికిుఁ గృతుండును గల్్ల; రా గృతునికి బహి్ెకులంబు పుటెట ; న 
యానేసునకు శుదుధ ండును, శుదుధ నకు శుచియు, శుచికి బహి్ెసార్థవ యైెిన 
తిికకుతుత ను జనించి; ర్తనికి శ్ాంతర్జుండు పుటెట ; నతండు విజాఞ నవంతుండుుఁ, 
గృతకృతుాండు, విర్కుత ండు నయిెా. 

9-504-సీస పదాము 
ర్జియను వానికి రాజేంది! యిేనూఱు; 
 కొడుకులు గల్లగ ర  ఘోర్బలులు 
వేలుపల లిను వచిు వేుఁడిన నా ర్జి; 
 ద్ెైతుాలుఁ బెకకండి ధర్ణిుఁ గూల్లు 
నాకంబు ద్ేవేందుినకు నిచెు నిచిున; 
 ర్జికాళ్ుక ఱిుఁగ  సుర్పభిుండు 
వ ండియు నతనికి విబుధగేహ్ము నిచిు; 
 సంతోషబుద్వధ  నర్ున మొనర ు 

9-504.1-ఆటవ లద్వ 
నంతనా ర్జి మృతుుఁడెైన నతని పుతుి 
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లమర్విభుుఁడు తముె నడిగ కొనిన 
నీక యిందలిోక; మే్ల్లర  యాగభా 
గములు పుచిుకొనిర  గర్ిమంద్వ.  

9-505-కంద పదాము 
వేలుపులఱేుఁడు గుర్ుచే 
వేల్లమి వేల్లపంచి బల్లమి వ లయుఁగ నిజ దం 
భోళిని ర్జిసుతులను ని 
ర్ూెలము గావించి సిర్్ముం గ ైకొనియిెన్.  
9-32- నహ్ుషుని వృతాత ంతము 

9-506-వచనము 
అద్వ యట ి ండె; నహ్ుషునకు యతియు, యయాతియును, సంయాతియు, 
నాయాతియు, వియతియుుఁ, గృతియు నన నార్ు్ ర్ు గ్డుకులు దే్హికి 
నింద్వయింబుల చందంబున సంభవించి; ర్ందుుఁ బెదాకొడుకగు యతికి రాజాం 
బిచిున నతండు విర్కుత ండెై. 

9-507-కంద పదాము 
రాజాంబు పాపమూలము 
రాజాముతో నొడల ఱుంగ రాదు సుమతియున్ 
రాజామునుఁ బూజుా న ఱుుఁగడు 
రాజాము గీజాముె ముకితర్తునకు నేలా?  

9-508-వచనము 
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అని పల్లకి వాుఁడు రాజాంబునకుం బాసర చనియిె. 

9-509-కంద పదాము 
ఆ నహ్ుషుుఁడు మఖ్శతమును 
మానుగుఁ నొనర ంచి యిందిమానిని గవయం 
బూని మునీందుిలు మోచిన 
యానముప్ెై నుండి కూల  నహి యైెి నేలన్.  
9-33- యయాతి కథ 

9-510-ఉతపలమాల 

అనియుుఁ దండియిుం జన, యయాతి మహమపతి యైెి చతుర ాశల్ 
పనుిగుఁ గావుఁ దముెలకుుఁ బాల్లడి శుకుీని కూుఁతుర్ున్ సుసం 
పనిగుణాభిరామ వృషపర్ుిని కూుఁతుర్ు నోల్ల నాండుిగా 
ననియశ్ాల్ల యిా ధర్ణిచకధీుర్ంధర్ుుఁ డయిెాుఁ బేర ెతోన్.  

9-511-వచనము 
అనిన విని పరీక్ినిరేందుిం డిటినియిె. 

9-512-ఆటవ లద్వ 
పార థవుుఁడు యయాతి బహి్ెర ి భార్్వుుఁ 
డలుి ుఁ డగుట మామ యగుట యిెట ి ? 
రాజు రాచకూుఁతు ర్తిజేయుఁ దగు గాక 
విపకినా నొంద విహిత మగున ?  

9-513-వచనము 
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అనిన శుకుం డిటినియిె. 

9-514-సీస పదాము 
దనుజేందుి కూుఁతుర్ు తర్ళాక్ి శర ెషఠ ; 
 పుర్ములో నొకనాుఁడు ప ి దుా పో క 
వేవుర్ుబో ట లు వ ంటరా గుర్ుసుత; 
 యగు ద్ేవయానితో నాట మర గ  
పూచిన యిెలద్య ుఁట ప ంత జొంపముగ్ని; 
 కొీమాెవి చేర్ువ కొలుఁకుుఁ జేర  
యందుుఁ దముెలతేన  లాని చ్కుకచు మొోయు; 
 నళ్ళల ఝంకృతులకు నద్వర పడుచు 

9-514.1-ఆటవ లద్వ 
వలువ లూడిు కొలుఁకు వడిుఁ జొచిు తమలోన 
బెలుి  రేుఁగ  నీటుఁ జలుి లాడ 
నంద్వన కిక మౌళి నిందురోచులు పర్ి 
శూల్ల వచెుుఁ గ్ండచూల్లతోడ.  

9-515-చంపకమాల 

మలహ్ర్ుుఁ జూచి సరగు్ పడి మానిను లందఱు సంభమింబునన్ 
వలువలు గట ట చ  ోదనుజవలిభుకూుఁతుర్ు దే్వయాని దు 
విలువ ధర ంచి వేగమున వచిునుఁ జూచి యెిఱింగ ఱింగ  నా 
వలు విద్వ యిెట ి  కటిటకొనివచిున ద్ానవు యంచుుఁ ద్వట ట చున్.  
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9-516-వచనము 
ద్ేవయాని యిటినియిె. 

9-517-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ లోకేశుముఖ్ంబునం గల్లగ  బాిహ్ెణాంబు బహి్ెంబునా 
మే్ల ై వ ైద్వకమార్్ముల్ ద్ెలుపుచున్; మినింద్వ యందున్ మహా 
శ్రలుర్గ భార్్వు; లందు శుకుీుఁడు సుధ్ీసేవుాండు; నే వానికిం 
జూలన్ నా వలువ ట ి  గటిటతివి ర్క్ోజాతవ ై చేటికా!  

9-518-కంద పదాము 
మహిమవతుల ైన భూసుర్ 
మహిళ్ల వితతముెలు పె్ఱమగువల కగునే? 
మహిుఁ బసరుఁడిగ్లుసు ల్లడినన్ 
విహితములే కుకకలకు హ్విరాాగంబుల్?  

9-519-కంద పదాము 
మీ తండి ిమాకు శిషుాుఁడు 
మా తండి ిగుర్ుండు గ్ంతమాతంి బెైనం 
బీితిం గావింపక పర  
భూతం జేయుదువ  తులువ పో ుఁడిమిుఁ జ నుఁటీ!  

9-520-వచనము 
అని భర ాంచుచుని దే్వయాని పలుకులు విని, కరాళించి, మొోగుచుని భుజంగ  
చందంబున నిటూట ర్ుపలు నిగ డించి, ప్ెదవులు గ్ఱుకుచు శర ెషఠ  యిటినియిె. 
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9-521-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బిక్షుండెై తమ తండి ిమా జనకునిన్ బిక్ించినం దనుి సం 
ర్క్ంిపం దుద్వ నింత యిెై మఱపుతో రాజపసిూనాకృతి 
నకి్ోరాజతనూజతో సుగుణతో నాతో సమం బాడెడిం 
గుక్ిసో ుటముగాుఁగ ద్ీనిుఁ జ లు ల్మ కూపంబునం ద్యివరే.  

9-522-వచనము 
అని పల్లకి 

9-523-ఆటవ లద్వ 
బో టిప్రండుచేతుఁ బొ దువంగుఁ బటిటంచి 
రాజసమున ద్ెైతారాజతనయ 
ద్ొడర  ద్ేవయానిుఁ ద్యిప్రంచె వలు వీక 
కుీంకి నూతిలోనుఁ గుతిలుఁకొనుఁగ.  

9-524-వచనము 
ఇట ి  చేసర శర ెషఠ  పో యిన వ నుక, యయాతిభూపాలుండు వేుఁట మార్్ంబున 
నడవిం ద్వర్ుగుచు, ద్ెైవయోగంబున నా దే్వయాని యుని నూయి జేర్ం 
జనుద్ెంచి యందు. 

9-525-కంద పదాము 
బంధువుల న లిుఁ జీర్ుచు 
నందు జలామగినగి యిెై వగచుచు ని 
ర్ాంధమునుఁ జికిక వీడిా 
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సరంధువున మునింగ  యుని చేడియుఁ గనియిెన్.  
9-34- ద్వేయాని యయాతివర ంచుట 

9-526-వచనము 
కనుంగ్ని 

9-527-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
సపాత ంభోనిధ్వమే్ఖ్లావృతమహాసర్ింసహాకనాకా 
పాిపోత దాదిర్దక్షదక్ిణకర్పాిలంబముం జేసర పోి  
తిషక్షపతం జేసె యయాతి గట ట కొనుఁ బెై చేలంబు మునిిచిు ప 
రాాపతసేిదజలాంగ  నాళిసముద్ాయసిర్్విన్ భార్్విన్.  

9-528-వచనము 
ఇట ి  నూయి వ డల్లంచిన రాజునకు రాజవదన యిటినియిె. 

9-529-మతేతభ వికీీడతిము 
ననుుఁ బాణిగహీ్ణం బొ నర ుతికద్ా నా భర్తవున్ నీవ ద్ెై 
వ నియోగం బిద్వ తపపదపుపర్ుషతా వాకాంబు సరదధంబు సౌ 
ఖ్ానివాసున్ నిను మాని యొండువర్ునిం గాంక్ింప నే నేర్ుత నే? 
వనజం బాన డి తేుఁటి యనాకుసుమావాసం బప్ేక్ించునే?  

9-530-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

9-531-సీస పదాము 
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సుగుణాఢా! విను నేను శుకుీని కూుఁతుర్; 
 ద్ేవయానిని దొ్లి్ల ద్ేవమంతిి 
తనయుండు కచుుఁడు మా తండిచిేత మృతసం; 
 జీవినిుఁ ద్ా నభాసరంచువేళ్ 
నతనిుఁ గామించిన నత డొ లి ననవుడు; 
 నతుఁడు నేర ున విదా యడుఁగ  పో వ 
నతని శప్రంచిన నతుఁడు నా భర్త బాి; 
 హ్ెణుుఁడు గాకుండెడు మని శప్రంచె 

9-531.1-తటేగతీి 

నద్వ నిమితతంబు నాకు బాిహ్ెణుుఁడు గాుఁడు 
పాిణనాథుుఁడ వీ వని పడుఁతి పలుకుఁ 
దనదు హ్ృదయంబు న లుఁతప్ెైుఁ దగులుపడినుఁ 
దమక మొక యింతయును లేక తలుఁచి చూచి.  

9-532-మతతకోకిలము 
ద్ెైవయోగముగాక విపసిుతన్ వర ంచున  నా మనం 
బే విధంబున నీశిరాజఞయు నిటిట  దంచు వర ంచె ధ్ా 
తీివర్ుండును ద్ేవయానిని ధ్ీర్బుదుధ లకున్ మనో 
భావ మొకకటియిే పమిాణ మభావాభావా పరీక్షకున్.  

9-533-వచనము 
ఇట ి  వర ంచి, యయాతి చనిన వ నుక ద్ేవయాని శుకుీనికడకుం జని, శర ెషఠ  
చేసరన వృతాత ంతం బంతయు జ ప్రప కనీిర్ుమునీిర్ుగా వగచిన. 
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9-534-కంద పదాము 
కూీరాతుెల మంద్వర్ములుఁ 
బరరోహితాంబు కంటె పాపం బీ సం 
సార్ముకంటె శిలల్ ద్వని 
యూర్క కాపో తవృతిత  నుండుట యొపుపన్.  

9-535-వచనము 
అని వృపర్ుికడ నుండుట నింద్వంచుచు శుకుీం డా కూుఁతుం ద్యడొకని పుర్ంబు 
వ డల్ల చన; నయాసుర్వలిభుం డెఱింగ  శుకుీని వలనం దే్వతల గ లువుఁదలంచి 
తెర్ువున కడాంబువచిు, పాదంబులప్ెైుఁ బడి, పాిర థంచి పిసనుిం జేసరన, నా 
కోపంబు మాని శుకుీండు శిషుాన కిటినియిె. 

9-536-తర్ళ్ము 
చెలులు వేవుర్ుుఁ ద్ాను నీ సుత చేటిక ైవడి నా సుతం 
గ్లుచు చుండినుఁ దీ్ఱుుఁ గోపము గ్లిుఁ బెటెటదవేని నీ 
వ లుఁద్వుఁ ద్యడొకని వతుత  నావుడు వేగ ర్మెని భార్్విం 
గ్లువుఁ బెటెట  సురార వర్ుాుఁడు గూుఁతు న చుల్లప్రండుతోన్.  

9-537-మతేతభ వికీీడతిము 
చలమింకేలని తనుిుఁ దండి ిపనుపన్ శర ెషఠ  సనిిషఠ తో 
జలజాతాసాలు సదియసాలు సహ్సంిబునిజసంిబుుఁ ద 
నిలమన్ ద్ాసర సుద్ాసర యయిెాుఁ బగవాయన్ భూర కోపానలా 
కల్లతగాి నికి ద్ేవయానికి మహాగరోిదామసాథ నికిన్.  
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9-538-వచనము 
అంత. 

9-539-ఉతపలమాల 

ఆతతమ్మైన వేడక దనుజాధ్వపమంతిి సురార నందనో 
ప్ేతుఁ దనూభవం బిల్లచి ప్ెండిి  యొనర ు మహావిభూతికిం 
బీితి మహ్ో గజీాతికి నభీతికి సాధువినీతికిన్ సరత 
ఖ్ాాతికి భినిదుఃఖ్బహ్ుకార్ాభియాతికి నయాయాతికిన్.  

9-540-వచనము 
ఇట ి  యయాతికి ద్ేవయాని నిచిు శుకుీండు శర ెష్ాఠ సంగమంబు చేయకు మని 
యతని నియమించి పనిచె; ప్రదప ద్ేవయానియు న యాయాతివలన యదు 
తుర్ిసులను కుమార్ులం గనియిెను; ఒకక రేయి చెఱంగుమాసర, ద్ేవయాని 
వ లుపలనునియిెడ శర ెషఠ  యిెడర్ు వేచి యేికాంతంబున యయాతి కడకుం 
జని, చెఱకువింటి జఞదు పువుిటంపఱ కోహ్టించి తన తలంపు జ ప్రపన. 
9-35- యయాతి శ్ాపము 

9-541-ఉతపలమాల 

ఆ జవరాల్లుఁ జూచి మన మాుఁపగ లేక మనోభవార్ుత ుఁడెై 
యా జనభర్త మునుి కవి యాడిన మాట దలంచి యైెినుఁ జే 
తోజసుఖ్ంబులం దనిప్ెుఁ ద్యివుఁగవచుున  ద్ెైవయోగముల్ 
రాజుఁట సదహి్సాముఁట రాజకుమార ని మాన నేర్ుునే?  

9-542-వచనము 
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ఇట ి  యయాతివలన శర ెషఠ  గర్ాంబెై కమీంబున దుిహ్ుెయండు, ననువుుఁ, 
బూర్ువు నన మువుిర్ు తనయులం గాంచె; నంత ద్ేవ యాని 
తదిృతాత ంతంబంతయు న ఱింగ , కోప్రంచి, శుకుీకడకుం జని కోీధమూర ేత యిెై 
యుని సమయంబున యయాతి వ ంట జని, యిటినియిె. 

9-543-ఆటవ లద్వ 
మామకేల చెపప మాను సరోజాక్ి 
దనుజతనయుఁ బొ ంద్వ తపుపపడితిుఁ 
గామినయిన ననుిుఁ గర్ుణింపు పతిమాట 
తండిమిాటకంటెుఁ దగును సతికి.  

9-544-వచనము 
అని పల్లకి పాదంబుల క ఱిుఁగ న నయిాంతి యొడంబడక యుండె; నంత నద్వ 
యిెఱింగ  శుకుీం డిటినియిె. 

9-545-కంద పదాము 
నామాటుఁ ద్యిచి ద్ానవ 
భామను బొ ంద్వతివి ధర్ణిపాలక! తగవే? 
యేిమాట యిేద్వ ర్ూపము 
కాముకులకు లోలుపులకుుఁ గలవే నిజముల్.  

9-546-వచనము 
అని పల్లకి “నినుి వనితాజనహేయంబయిన ముద్వమి ప ంద్ెడు” మని 
శప్రయించిన యయాతి యిటినియిె. 
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9-547-కంద పదాము 
మామా నా పైె్ుఁ గోపము 
మామా నీ పుతిియందు మానవు నాకుం 
గామోపభోగవాంఛలు 
ప్ేిమన్ ర్మియించి ముద్వమిుఁ బిదపం ద్ాలుత న్.  

9-548-వచనము 
అని పల్లకి యనుజఞగ్ని, ద్ేవయానింద్యడొకని పుర్ంబునకుం జని, ప్ెదాకొడుకగు 
యదువుం బిల్లచి యయాతి యిటినియిె. 

9-549-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నీ తలి్లం గనినటిట  శుకుీవలనన్ నేుఁడమ జర్ంబొ ంద్వతిన్; 
నా తండమ ియదునామధ్ేయ! తనయా! నా వృదధతం ద్ాలపవే; 
నీ తార్ుణాము నాకు నీవ ; తనివో నిండార్ గ్నాిళ్ళు నేుఁ 
జేతోజాతసుఖ్ంబులం ద్వర గ దన్ శృంగార న ై పుతకిా!  

9-550-వచనము 
అనిన విని తండికిి యదుండిటినియిె. 

9-551-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కాంతాహేయము దుర ికార్ము దురాకండూతి మిశంీబు హ్ృ 
చిుంతామూలము ప్ీనసానిితము పసిేిదవణిాకంపన 
శ్ాీంతిసో ుటకయుకత మీ ముద్వమి వాంఛం ద్ాల్లు నానాసుఖ్ఞ 
పాంతంబెైన వయోనిధ్ానమిద్వ యయాా! తేర్ యిా వచుునే?  
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9-36- పూర్ువు వృతాత ంతము 

9-552-వచనము 
అని యదుం డొడంబడకుని యయాతి దుర్ిసు దుిహాాదుల నడిగ న వార్ును 
యదువు పల్లకినటి పల్లకినుఁ గడగ్ట ట  కుమార్ుండెైన పూర్ువున కిటినియిె. 

9-553-ఉతపలమాల 

ప్రనివుగాని నీవు కడుుఁబెదావు బుదుధ ల యందు ర్ముె నా 
యని! మద్ాజఞ ద్ాుఁటవుగ దని! వినీతుుఁడ వని! నీవు నీ 
యనిలు చెప్రపనట ి  పర హార్ము చెపపకు మని! నా జర్న్ 
మనిన ద్ాల్లు నీ తర్ుణిమం బొ నగూర్ుుము నాకుుఁ బుతకిా!  

9-554-వచనము 
అనిన విని గుర్ుభకితగుణాధ్ార్ుండయిన పూర్ుం డిటినియిె. 

9-555-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అయాా ననిిట  వేుఁడనేల? భవద్ీయాజాఞ సములింఘనం 
బయుాండం బర హార్మునొిడువ నే ననాాయినే? నీ జర్న్ 
న యాం బొ పపగుఁ ద్ాల్లు, నా తర్ుణిమన్ నీకిచెుదం, బంప్రనం 
గయాం బాడెడి పుతకిుండు కిమీిసంకాశుండు గాకుండునే?  

9-556-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

9-557-కంద పదాము 
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మునివృతిత  డయా నేుఁటికి 
జనపాలక! సుగతిుఁ గోర్ు సతుపర్ుషులకుం 
దనుుఁ గని తండిజి ప్రపన 
పని చేసరన సుగతి గ్ంగుపసరుఁడియ కాద్ే?  

9-558-కంద పదాము 
పనుపక చేయుదు ర్ధ్వకులు 
పనిచిన మధాములు ప ందుపఱతుర్ు తండుిల్ 
పని చెప్రప కోర  పనిచిన 
ననిశము మాఱాడు పుతుి లధములు దండమ!ి  

9-559-వచనము 
అని పల్లకి పూర్ుండు ముద్వమి చేకొని తన లేబాియంబు యయాతి కిచెును; అ 
యాయాతియుం దర్ుణుండెై. 

9-560-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఏడౌ ద్ీిపము లేడు వాడలుగ సరేిలాతలంబెలిుఁ బె 
నీిడెై పో ుఁడిమి నేలుచుం బిజల ననేిషరంచి ర్క్ించుచుం 
ద్యడన్ భార్్వి రా మనోజసుఖ్సంతోషంబులం ద్ేలుచుం 
గీడీంిచెన్ నియతేంద్వయిుం డగుచు నా కీడీాతిరేకంబులన్.  

9-561-కంద పదాము 
మర్ెంబుల నతిసాధ్ీి 
ధర్ెంబుల ద్ేవయాని దన పాిణేశున్ 
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నర్ెముల మనోవాకతను 
కర్ెంబుల నొండులేక కడు మ్మప్రపంచెన్.  

9-562-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆకాశంబున మే్ఘబృందము ఘనంబెై సనిమ్మై దీ్ర్మా్మై 
యేికంబెై బహ్ుర్ూపమ్మై యడుఁగు నటేి ద్ేవుగర్ాంబులో 
లోకశ్ేణీి జనించుచున్ మ్మలుఁగుచున్ లోప్రంచు నా దే్వు సు 
శ్రకీాంతున్ హ్ర ుఁగూర ు యాగములు చేసెన్ నాహ్షుం డిముెలన్.  

9-563-వచనము 
మఱియును. 

9-564-ఉతపలమాల 

చెల్లకాండంి గర్ులన్ ర్థముెల భటశ్ేణీిం దుర్ంగంబులం 
గలలోుఁగని ధనావళిన్ సమములంగాుఁ జూచుచున్ భార్ాతో 
బలు వేలేండుి  మనోజభోగలహ్రీపరాాపుత ుఁడెై తేల్లయున్ 
బలుతృషణం గడుఁగాన క ంతయు మహాబంధంబులన్ సుికుకచున్.  
9-37- యయాతి బసోత పాఖ్ాానము 

9-565-వచనము 
ఒకక ద్వనంబున నాతెజాఞ నంబునంజేసర కాంతానిమితతంబున మోసపో వుట 
యిెఱింగ  యయాతి యతివిష్ాదంబునొంద్వ ద్ేవయాని కిటినియిె. 

9-566-కంద పదాము 
మన చార తమిువంటిద్వ 
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విను మితిహాసంబు గలదు; వృదధజనములున్ 
మునులును మ్మతుత ర్ు; నీవును 
మనమున నంగీకర ంపు మంజులవాణీ!  

9-567-వచనము 
అద్వ యిెటిటదనిన. 

9-568-సీస పదాము 
అజ మొకం డడవిలో నర్ుగుచుం ద్ాుఁ గర్ె; 
 ఫలమున నూతిలోపల్లకి జాఱి 
లోుఁగ డి ఛాగ  నాలోకించి కామి యైెి; 
 కొముెన దర ుఁ గ్ంత గూలుఁ ద్యిచి 
వ డల్లంపనచాేగ  విభునిుఁగాుఁ గోర న; 
 నగుుఁగాక యని తాను నద్వయుుఁ ద్వర్ుగ 
న నిియేినిని దనుి న ంత కామించిన; 
 ననిిటికిని భర్త యిెై తనర ు 

9-568.1-తటేగతీి 

వాని నే ప ి దుా  ర్తులకు వశలుఁ జేసర 
స ర ద్వుఁ గీడీించి కీడీించి చ్కికచ్కిక 
కాముుఁ డనియిెడి దుససహ్గీహ్ముకతన 
జితత  మే్మఱి మతిత లి్ల చెలిుఁ జికిక . 

9-569-కంద పదాము 
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వ డ విలుతుకేళిుఁ జిగురా 
కడదిపు వేటి నకు లోుఁగ  యతి మోహితుుఁడెై 
విడువక సతులం దగ ల డు 
జడునకు న కకడివి బుద్వధచాతుర్ాంబుల్?  

9-570-వచనము 
అంత నచాేగంబు దన ప్రదపం దగ ల్లన ఛాగ నీనివహ్ంబు లోపలం జూడనొప్ెపడి 
ఛాగ  యందుుఁ దగ ల్ల కీడీింపం గని, నూతిలోపలంబడి వ లువడిన ఛాగ , తన 
పతివలని న యాంబు లేకుండుటకు వినిన ై తన మనంబున. 

9-571-కంద పదాము 
పల్లకినుఁ బలుకులు పలుకుఁడు 
కలుఁచున్ నవకాంతుఁ జూచి కడు సంచలుుఁడెై 
నిల్లచిన చోటన్ నిలువుఁడు 
నిలువ లిను గలి కామి నిజమర  గలుఁడే.  

9-572-వచనము 
అని పల్లకి విడిచి చనిన నయాజవలిభుండు సుర్తపర్తంతుిండెై, మిసరమిసర 
యను శబాంబుచేయుచుుఁ, దచాేగ  వ ంటంజని, యొడంబఱుపంజాలకుండె; నంత 
ద్ానికిుఁ గర్త యైెిన బాిహ్ెణుండు రోషంబున ర్తిసమర్థంబు గాకుండ 
నలాి డుచుండ ఛాగవృషణంబులు ద్ెంిచివేసరన, నచాేగంబు గ ంీదుఁబడి 
వేడుకొనినుఁ, బయిోజనంబు ప డగని యోగవిదుండు గావున బాిహ్ెణోతతముండు 
గమీెఱ నయాజవృషణంబులు సంధ్వంచిన. 
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9-573-కంద పదాము 
వృషణములు మర్లుఁ గల్లగ న 
సుషముండెై ఛాగవిభుుఁడు సుందర తోడన్ 
విషయసుఖ్ంబులుఁ బొ ందుచుుఁ 
దృష తుద్వుఁ గనుఁ డయిెాుఁ బెకుక ద్వవసము లయుాన్.  

9-574-వచనము 
అని యివిిధంబున యయాతి ద్ేవయానికి నిజవృతాత ంతంబు గథార్ూపంబున 
న ఱింగ ంచి యిటినియిె. 

9-575-మతేతభ వికీీడతిము 
అబలా! నీ నిబిడాతిదురా్య సలజాా పాంగభలింబులం 
బబిలంబెైన మనంబు భగిముగ నా పాివీణాముం గోలుపో  
యి బల్లషుఠ ండగు కాముబార ుఁ బడి నే న టోి ర్ుత నే బంద్వక 
తెత  బడిం బాపపుుఁ దృషణ  యిపుప డకటా! ద్ీరాాకృతిన్ ర్ప్ెపడిన్.  

9-576-కంద పదాము 
అదలదు పాిణము లదల్లనుఁ 
గదలదు సరాింగకములుుఁ గదలుచు నుండన్ 
వదలదు బిగువులు వదల్లనుఁ 
దుద్వలే ద్ీ తృషణ  దీ్నిుఁ దుింపుఁగవలయున్.  

9-577-కంద పదాము 
వ యిేాం డియిెాను నీతోుఁ 
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గయీాంబడి యునివాుఁడుఁ గామసుఖ్ములం 
గుీయా ద్ొక యించుక ైన 
నాయాదు కొనల్లడియిెుఁ దృషణ  నవపదెముఖీ!  

9-578-కంద పదాము 
ముద్వసెను దంతావళియును 
ముద్వసెను గేశములు దనువు ముద్వసెం దనకున్ 
ముద్వయ నివి ర ండు చిక కను 
బది్వక డి తీప్రయును విషయపక్షసపృహ్యున్.  

9-579-కంద పదాము 
కడలే ద్ాశ్ాలతకుం 
గడుఁ జూడుఁగుఁ గానరాదు కడుఁ గనిరేనిన్ 
గడు ముదమున సంసార్ము 
గడుఁ గందుర్ు తతతవవిదులు గమలదళాక్మ!  

9-580-కంద పదాము 
మండన హాటక పశు వే 
దండాశి వధూ దుకూల ధ్ానాాదులు పె్ 
కుకండియు నాశ్ాపాశము 
ఖ్ండంిపుఁగ లేవు మఱియుుఁ గడమయ చుమీె.  

9-581-కంద పదాము 
కామోపభోగసుఖ్ములు 
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వేమాఱును బుర్ుషుుఁ డనుభవించుచు నునిం 
గామంబు శ్ాంతిుఁ బొ ందదు 
ధూమధిజుుఁ డాజావృషరట ుఁ దుింగుడు పడునే?  

9-582-ఆటవ లద్వ 
అకక తలి్ల చెలి లాతెజ యెికికన 
పాను ప్ెకకుఁ జనదు పదెనయన! 
పర్మయోగ క ైన బల్లమిని నింద్వయి 
గాీమ మధ్వకప్ీడుఁ గలుగుఁ జేయు.  

9-583-కంద పదాము 
వ ంగల్లవితతయి తిర్ుగుచుుఁ 
గంగార ై చెడక ముకితుఁ గాంక్ించు నతం 
డంగనలతోడ విడువని 
సంగడములు వదలవలయు జలజాతముఖీ!  

9-584-వచనము 
అద్వగావున నేుఁడు మొదలు తృష్ాణ ఖ్ండనంబు చేసర, నిర ిషయుండనయి, 
యహ్ంకార్ంబు విడిచి, మృగంబులం గలసర, వనంబున సంచర ంచెద; 
పర్బహి్ెంబునందుుఁ జితతంబుజేర ుద బహి్ెనిషఠ  మనుషుాలకు నాశ్ానివార ణి 
యగుటం జేసర యేి నందుుఁ దతపర్ుండన ై యాహార్నిద్ాిద్వయోగంబులం 
బర హ్ర ంచెద నాతెవిదుండెై సంసార్ నాశంబులుఁ దలంచినవాుఁడె విద్ాింసుుఁ” 
డని పల్లకి, పూర్ుని య్వనం బతని కిచిు ముద్వమి ద్ాను గ ైకొని 
విగతలోభుండెై, నిజ భుజ శకితపాల్లతం బగు భూమండలంబు విభాగ ంచి, 
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దుిహ్ుానకుుఁ బూర్ిభాగంబును, యదువునకు దక్ిణభాగంబును, 
దుర్ిసునకుుఁ బశిుమద్వగాాగంబును, ననువునకు నుతతర్ద్వగాాగంబును 
సంర్క్ింపుండని యిచిు వార్ల సమక్షంబున. 

9-585-కంద పదాము 
నాలుగుచెఱగుల నేలయుుఁ 
బాల్లంపుం డనుచు నగభీవులను బంచెన్ 
భూలోక మే్లు మనుచును 
బాలారోకద్ార్ుుఁ బూర్ుుఁ బటటము గటెటన్.  

9-586-వచనము 
ఇట ి  పూర్ునికి రాజాంబిచిు పె్కుకవరి్ంబులందు ననుభూతంబు లయిన 
యింద్వయిసుఖ్ంబులు వర ాంచి. 

9-587-కంద పదాము 
మికకల్ల సుజాఞ నంబునుఁ 
జకకగుఁ దె్గనడచి వ ైర షడిర్్ంబున్ 
ఱెకకలు వచిున విహ్గము 
గకీుకన నీడంబు విడుచు కర్ణి నుద్వతుుఁడెై.  

9-588-కంద పదాము 
కార్ుణికోతతముుఁడగు హ్ర  
కార్ుణాముకతన నతుఁడు ఘనుుఁడెై గ ల్లచెం 
గూీర్ములగు విషయంబుల 
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నూర్క గ లువంగ శకుత ుఁ డొకకుఁడు గలుఁడే?  

9-589-వచనము 
మఱియు నిర్ూెల్లతసకలసంగుండెై సతత వర్జసతమోగుణంబుల ద్వగనాడి 
నిర్ెలంబయి, పర్మంబయిన వాసుద్ేవాభిధ్ానబహి్ెంబునందు 
యయాతిభూపాలుండు సితసరసదధయయిన భాగవతగతిం జ ంద్ెను; అంత. 

9-590-సీస పదాము 
పాిణేశుుఁ డాడిన పలుకులు నగవులు; 
 గాుఁ జూడ కంతర్ంగమున నిల్లప్ర 
పథవకుల ై పో వుచుుఁ బానీయశ్ాలలుఁ; 
 జలిగా నుండెడి జనుల యటి 
సంసార్మునుఁ గర్ెసంబంధుల ై వచిు; 
 యాలు బిడాలు మగం డనుచుుఁ గూడి 
యుండుట గాని సంయోగంబు నితాంబు; 
 గా ద్ీశమాయాపకిల్లపతంబు 

9-590.1-తటేగతీి 

ద్ీని విడుచుట దగ వని తెగువ మ్మఱసర 
నిదచిాల్లంచి మే్లగకని నేర్ుప చాల 
గల్లగ  భార్్వి సర్ిసంగముల విడిచి 
హ్ర పరాధ్ీన యైెి ముకిత కర గ  నధ్వప!  

9-591-వచనము 
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అని యిట ి  యయాతిచర తంబు చెప్రప “భగవంతుండును 
సర్ిభూతనివాసుండును, శ్ాంతుండును, వేదమయుండును న ైన వాసుద్ేవునికి 
నమసకర ంచెద” నని శుకుం డిటినియిె.  
9-38- పూర్ుని చర తి 

9-592-కంద పదాము 
భార్త! నీవు జనించిన 
పూర్ుని వంశంబునందుుఁ బుటిటనవార ం 
జార్ు యశ్లలంకార్ుల 
ధ్ీర్ుల వినిప్రంతు నధ్వక తేజఞధనులన్.  

9-593-వచనము 
పూర్ునకు జనమే్జయుండు, జనమే్జయునకుుఁ బాిచీనాింసుండు, నా 
పాిచీనాింసునకుుఁ బవిిరోధనమనుావు, నతనికిుఁ జార్ువుుఁ బుటిట ; రా 
చార్ువునకు సుదుావు, సుదుావునకు బహ్ుగతుండును, బహ్ుగతునకు 
శరాాతియు, శరాాతికి సంయాతియు, సంయాతికి ర్ద్ాిశుిండును, 
ర్ద్ాిశుినకు ఘృతాచి యను నచుర్లేమ యందు ఋతేపువుుఁ, గక్ేపువు, 
సథలేపువుుఁ, గృతేపువు, జలేపువు, సనితేపువు, సతేాపువు, ధరేెపువు, 
వతిేపువు, వనేపువు నను వార్ు జగద్ాతెభూతుండెైన పాిణునకు 
నింద్వయింబుల చందంబునుఁ బదుగుర్ు గ్డుకులు జనిెంచి; ర్ందు 
ఋతేపువునకు నంతిసార్ుండును, నంతిసార్ునకు సుమతియు, ధుివుండు, 
నపతిిర్థుండునన మువుిర్ు పుటిట ; ర్ందు నపతిిర్థునికిుఁ గణుిండును, 
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గణుినికి మే్ధ్ాతిథవయు, నతనికి బసికందుండు మొదలగు బాిహ్ెణులును 
జనిెంచి; రా సుమతికి ర ైభుాండు పుటెట ; ర ైభుానకు దుషాంతుడు పుటెట . 
9-39- దుషాంతుని చర తిము 

9-594-కంద పదాము 
పారావార్పరీతో 
ద్ార్ ధరాభార్దక్ష దక్ిణహ్సత  
శ్ర ీరాజిలిుఁగ నొకనాుఁ 
డా రాజేందుిండు వేుఁటయం దభిర్తుుఁడెై.  

9-595-కంద పదాము 
గండక కంఠీర్వ భ ే
ర్ుండ శశవాాళ్ కోల రోహిష ర్ుర్ు వే 
దండవాాఘ ొమృగాదన 
చండ శర్భ శలా భలి చమరాటవులన్.  

9-596-కంద పదాము 
చపుపడు చేయుచు మృగముల 
ర్పుపచు నీర్ముల యందు రోయుచు వలలం 
ద్వపిుపకొని పడుఁగుఁ బో వుచుుఁ 
దపపక వేయిుచును వేుఁటతమకం బొ పపన్.  

9-597-కంద పదాము 
మృగయూథంబుల వ ంటను 
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మృగలాంఛన సనిిభుండు మృగయాతుర్ుుఁడెై 
మృగయులు గ్ందఱు గ్లువుఁగ 
మృగరాజపరాకమీంబు మ్మఱయుఁగ వచెున్.  

9-598-వచనము 
ఇట ి  వచిువచిు ద్ెైవయోగంబునుఁ గణిమహాముని తపో వనంబు చేర్ం జని. 

9-599-సీస పదాము 
ఉర్ుతర్ శ్ాీంతాహి యుగళ్ంబులకుుఁ బింఛ; 
 ముల విసర డి కేకిముఖ్ాములను 
గర్ుణతో మదయుకత కలభంబులకు మే్ుఁత; 
 ల్లడుచు ముద్ాా డు మృగేందిములును 
ఘనమృగాదనములు గాపుగా లేళ్ుతో; 
 ర్తులు సాగ ంచు సార్ంగములను 
నునుపుగా హ్ోమధ్ేనువుల కంఠంబులు; 
 దువుిచు నాడు శ్ార్ూా లములను 

9-599.1-తటేగతీి 

ద్ార్ కలహించు నుందుర్ు దంపతులకు 
మ్మైతిి నంకించు మారాా లమలిములను 
మతిని జాతివ ైర్ంబులు మాని యిట ి  
గలసర కీడీించు మృగములుఁ గాంచె నతుఁడు.  

9-600-కంద పదాము 
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ఇతెతఱుఁగున మృగజాతుల 
ప తుత లు మే్ మ్మఱుుఁగ మనుచు భూవలిభుుఁడుం 
జితతములోపల నా ముని 
సతతము సదిృతతమునకు సంతసపడుచున్.  

9-601-కంద పదాము 
హ్లిక బిసుర్ుహ్ సర్సీ 
కలోి లోతుులి యూథవకా గ ర మలి్మ 
మలి్మ మర్ువక కుర్ువక 
సలిల్లతానిలమువలన సంతుషుట ండె ై

9-602-వచనము 
దుషాంతుండు వచుు నవసర్ంబున. 

9-603-కంద పదాము 
ఇంద్వంద్వరాతిసుందర  
యింద్వంద్వర్చికుర్ యుని ద్వంద్వంద; శుభం 
బిం ద్వందువంశ; యను కియీ 
నింద్ీవర్వీథవ మొోసె నింద్వంద్వర్ముల్.  

9-604-కంద పదాము 
మా కందర్ుపని శర్ములు 
మాకందము లగుటుఁ జేసర మా కందంబుల్ 
మాకందము లను క ైవడి 
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మాకంద్ాగమీులుఁ బికసమాజము లుల్లసెన్.  

9-605-వచనము 
అంత. 

9-606-కంద పదాము 
ఇందుని కణిమునికిని 
వందన మొనర ంచి తిర గ  వచెుద ననుచుం 
బొ ందుగ ననుచర్ులను ద్ా 
నందఱ నందంద నిల్లప్ర యటుఁ జని మొోలన్.  

9-607-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ కణాిశమీమందు నీర్జనివాసాంతపది్ేశంబులన్ 
మాకందంబులనీడుఁ గలపలతికా మధాంబులన్ మంజు ర్ం 
భాకాండాంచితశ్ాలలోుఁ గుసుమ సంపనిసథల్లం జూచె నా 
భూకాంతుండు శకుంతలన్ నవనటదూ్ాపర్ాటతుకంతలన్.  

9-608-కంద పదాము 
దటటపుుఁ దుఱుమును మీుఁద్వకి 
మిటిటంచిన చనుిుఁగవయు మిఱుమిఱు చూడుకల్ 
నటాట డునడుముుఁ ద్ేనియ 
లుటెటడు మోవియును మనము నూర ంపంగన్.  

9-609-వచనము 
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అంతనా రాజకుమార్ుం డలర్ుటముెలవిలుకాని వ డవింట 
ఘణఘణాయమానలయి మొోయు ఘంటలకుం బంటించి, తన మనంబున. 

9-610-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వనాాహార్ములన్ జితేంద్వయిత నావాసరంచు నా కణుిుఁ డమ 
కనాార్తిము నే గతిం గనియిెడిం; గా ద్ీ కుర్ంగాక్ి రా 
జనాాపతాముగాుఁగనోపు; నభిలాషం బయిెాుఁ; గాద్ేని నే 
యనాాయకియీలందుుఁ బరర్వుల క ం ద్ాశించునే చితతముల్?  

9-611-కంద పదాము 
అడిగ న నృపసుతుుఁ గానని 
నొడివ డినో యిద్వ మనంబు నొవి నని విభుం 
డుడురాజవదన నడుగక 
తడుమన యొక కొంత ప ి దుా  దడుఁబడ జొచెున్.  

9-612-వచనము 
మఱియు న టటకేలకుుఁ దన చితతసంచార్ంబు సతాంబుగాుఁ దలంచి యిటినియిె. 

9-613-కంద పదాము 
భూపాలక కనాక వని 
నీ పయిుఁ జితతంబు నాుఁటె; నీవా రేరీ? 
నీ ప్ేర విర్ు? నిరా్న 
భూపర్ాటనంబు దగవ ? పూరేణందుముఖీ!  

9-614-వచనము 
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అని పలుకుచుని రాజకుమార్ుని వదనచంద్వకిార్సంబు నేత ి
చకోర్ంబులవలనం ద్ాివుచు, నయుావిద విభాింతయిెై యుని సమయంబున. 

9-615-కంద పదాము 
కంఠేకాలునిచేతం 
గుంఠ తుుఁడగు టెట ి  మర్ుుఁడు? కుసుమాసత రంబుల్ 
లుంఠ ంచి గుణనినాదము 
ఠంఠమెన బాల నేసె ఠవఠవ గదుర్న్.  

9-616-వచనము 
ఇట ి  వలరాచవాని కొీవిిర కోలలవేుఁడిమిుఁ ద్ాల్లమిపో ుఁడిమి చెడి, యా వాలుుఁగంటి 
యిటినియిె. 

9-617-మతేతభ వికీీడతిము 
అనివార్ాపభి మునుి మే్నకయు విశ్ాిమితభిూభర్తయుం 
గని; రా మే్నక డించిపోయిెనడవిం; గణుిండు ననిింతగా 
మనిచెన్; సర్ిము నామునీందుిుఁ డెఱుుఁగున్; మద్ాాగధ్ేయంబునన్ 
నినుుఁగంటిం బిదపం గృతార్థ నగుచున్ నేుఁడమ వనాంతంబునన్.  

9-618-కంద పదాము 
నీ వార్ము పజిలేమును 
నీవార్ము పూజగ్నుము నిలువుము నీవున్ 
నీవార్ును మా యింటను 
నీవారానింబుగ్నుుఁడు నేుఁడు నరేంద్ాి!  
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9-619-వచనము 
అని పల్లకిన, దుషాంతుండు మ్మచిు, మచెుకంటి యిచు యిెఱింగ  యిటినియిె. 

9-620-ఆటవ లద్వ 
రాజతనయ వగుదు రాజీవదళ్నేత!ి 
మాట నిజము లోనిమాటలేదు 
తనకు సదృశుుఁడయిన తర్ుణునిుఁ గ ైకొంట 
రాజసుతకుుఁ దగవు రాజవదన!  

9-621-వచనము 
అని మఱియుుఁ ద్వయాని న యాంపుం బలుకులవలన నయుావిద నియాకొల్లప్ర. 

9-622-కంద పదాము 
బంధుర్యశుుఁడు జగనుిత 
సంధుుఁడు దుషాంతుుఁ డుచిత సమయజుఞ ండెై 
గంధగజగమన నపుపడు 
గాంధర్ివిధ్వన్ వర ంచె గహ్నాంతమునన్.  
9-40- భర్తుని చర తి 

9-623-వచనము 
ఇవిిధంబున నమోఘవీర్ుాండగు నా రాచపటిట , దపసరరాచూల్లకిుఁ జూలు 
న కొకల్లప్ర, మఱునాుఁడు తన వీటికిం జనియిె; నయిాంతియుుఁ గ్ంతకాలంబునకుుఁ 
గ్డుకుం గనినుఁ గణిమునీందుిం డా రాచపటిటకి జాతకరాెద్వ మంగళాచార్ంబు 
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లగనర ు; నా డింభకుండును ద్వనద్వనంబునకు బాలచందుిుఁడునుం బో ల  
న దుగుచు. 

9-624-కంద పదాము 
కుంఠ తుుఁడుగాక వాుఁడు 
తకంఠం దన ప్రనినాుఁడె కణివనచర్ 
తకంఠీర్వ ముఖ్ాంబుల 
కంఠములం బటిట  యడుచుుఁ; గట ట న్; విడుచున్.  

9-625-వచనము 
అంత నా కణిమునీందుిండు బాలకుం జూచి శకుంతల కిటినియిె. 

9-626-ఉతపలమాల 

పటటపురాజు నీ మగుఁడు; పాపుఁడు ననిిట న కుక డంతకుం; 
బటటపుద్ేవివ ై గఱువ బాగున నుండక పాఱువార తో 
గట ట వనంబులో నవయుఁగాుఁ బనిలే ద్వటుఁ దర ిపో ుఁగద్ే 
పుటిటన యిండి మానినులు పో ర్చిగా ననిశంబు నుందురే?  

9-627-వచనము 
అనిన నియాకొని. 

9-628-కంద పదాము 
ఆ ప్రనివాని నతుల 
వాాపార్ు నుద్ార్ు వ ైషణవాంశ్లదావునిం 
జూప్ెద నంచు శకుంతల 
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భూపాలునికడకు వచెుుఁ బుతుిని గ్నుచున్.  

9-629-వచనము 
వచిు దుషాంతుండుని సభామండపంబునకుం జని నిల్లచి యుని యిెడ. 

9-630-మతేతభ వికీీడతిము 
వల కేలన్ గుర్ుచకరీేఖ్యుుఁ బదదిందింబునం బదెరే 
ఖ్లు నొపాపర్ుఁగ నందు వచిున ర్మాకాంతుండు నాుఁ గాంతి న 
గ్లమ్మై యుని కుమార్ు మార్సదృశ్ాకార్ున్ విలోకించి తాుఁ 
బలుకం డయిెా విభం డెఱింగ  సతి విభాింతాతె యైెి యుండగన్.  

9-631-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

9-632-మతేతభ వికీీడతిము 
అద్ె నీ వలిభ; వాుఁడు నీ సుతుుఁడు; భారాాపుతుిలం బాతుిలన్ 
వదలంగా; దలనాుఁటి కణివనికా వ ైవాహికార్ంభముల్ 
మద్వ నూహింపు; శకుంతలావచనముల్ మానాంబుగా భూవరేం 
ద!ి దయం జేకొనుమంచు మొోసెను వియద్ాిణీవధూవాకాముల్.  

9-633-వచనము 
ఇటిశరీర్వాణి సర్ిభూతంబులకుుఁ ద్ేటపడ భర ంపు మని పల్లకిన, నా 
కుమార్ుండు భర్తుండయిెా; నంత నా రాజు రాజవదన నంగీకర ంచి తనూభవుం 
జేకొని కొంతకాలంబు రాజాంబుజేసర పర్లోకంబునకుం జనియిె; తదనంతర్ంబ. 
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9-634-కంద పదాము 
ర ండవహ్ర  కియీ ధర్ణీ 
మండలభార్ంబు నిజసమంచితబాహా 
దండమున నిల్లప్ర తనకును 
భండనమున న దుర్ులేక భర్తుం డొప్ెపన్.  

9-635-వచనము 
మఱియునా ద్ౌషాంతి, యమునాతటంబున ద్ీర్తాపుండు పురోహితుండుగా 
డెబబద్వయిెనిమిద్వయును, గంగాతీర్ంబున నేుఁబద్వ యయిదును, నిట ి  
నూటముపపద్వమూుఁడశిమ్ేధయాగంబులు సదక్ిణంబులుగా నొనర ు; 
ద్ేవేందవిిభవంబున నతిశయించి, పదుమూుఁడువేలున నుబద్వనాలుగు 
కదుపుధ్ేనువులుగలయద్వ దిందింబనం బర్ుఁగు, నటిట  వేయి దిందింబుల 
పాుఁడిమొదవులుఁ గేపీులతోడ నలంకార్సహితలం జేసర వేవుర్ు బాిహ్ెణుల కిచిు, 
మష్ాకర్ తీర్థకూలంబున విపమిుఖ్ుాలకుుఁ బుణాద్వనంబున గనక భూషణ 
శ్లభితంబులయి ధవళ్దంతంబులు గల నలిని యేినుంగులం బదునాలుగులక్షల 
నొసంగ ; ద్వగ ిజయకాలంబున శక, శబర్, బర్బర్, కష, కిరాతక, హ్ూణ, మిే్చే 
ద్ేశంబుల రాజులుఁ బీచంబడంచి, ర్సాతలంబున రాక్షస కారాగృహ్ంబులందుని 
వేలుపల గర తలం బెకకండ ివిడిప్రంచి తెచిు, వార్ల వలిభులం గూర ు; 
తిిపుర్ద్ానవుల జయిచి; నిరా్ర్ుల నిజమంద్వర్ంబుల నునిచె; నతని రాజాంబున 
గగన ధర్ణీతలంబులు పిజలుగోర న కోర క ల్లచుుచుండె; నివిిధంబున. 

9-636-ఆటవ లద్వ 
సతాచర తమందుుఁ జలమందు బలమందు 
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భాగామందు లోకపతులకంటె 
న కుకడెైన ప్ేర ె నిర్ువద్వయిేడువే 
లేండుి  ధర్ణి భర్తుుఁ డేల  నధ్వప!  

9-637-కంద పదాము 
అర్థపతికంటెుఁ గల్లమిుఁ గృ 
తార్ుథ ండెై యతుల శ్ౌర్ా మలవడియు నతం 
డర్థములను బాిణములను 
వార్థము లని తలుఁచి శ్ాంతుుఁ డయిెా నరేంద్ాి!  

9-638-కంద పదాము 
భర్తుని భార్ాలు మువుిర్ు 
వర్ుసం బుతకిులుఁ గాంచి వలిభుతోడన్ 
సర గార్ని తోడయత డను 
శిర్ములు దునుమాడి రాతె శిశువుల నధ్వపా!  

9-639-వచనము 
ఇట ి  విదర్ారాజపుతిికలు శిశువులం జంప్రన భర్తుం డపుతకిుండెై మర్ుత్ 
సోత మంబను యాగంబు పుతాిర థయిెై చేసర, ద్ేవతల మ్మప్రపంచెను; 
అయావసర్ంబున. 

9-640-సీస పదాము 
అని యిలాి ల్లుఁ జూలాల్లని మమతాఖ్ాుఁ; 
 జూచి బృహ్సపతి సుర్తమునకుుఁ 
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ద్ొర్ుఁకొని పైె్బడాుఁ ద్ొ లి్ల గర్ాంబున; 
 నుని బాలుుఁడు భయం బొ దవి వలదు 
తగదని మొఱజేయుఁదమకంబుతో వాని; 
 నంధుండ వగుమని నల్లగ  వాుఁడు 
యోనిలోపల్ల వీర్ా మూడుఁ దనిిన నేలుఁ; 
 బడి బిడాుఁడెై యునిుఁ బాయ లేక 

9-640.1-ఆటవ లద్వ 
నితని పె్ంపు; కొడుకు ల్లర్ువుర్ు జనిెంచి 
ర్నుచు వ లయుఁ జేయు మనిన మమతుఁ 
బెంపుఁజాల; నీవ ప్ెంపు; భర ంపు; మీ 
ద్ాిజు ననుచుుఁ జనియిె ద్ాని విడిచి.  

9-641-వచనము 
ఇట ి  చథుాని భార్ా యగు మమతయు బృహ్సపతియు శిశువుం గని, 
ద్ాిజుండెైన వీని నీవ నీవ భర ంపుమని, వద్వన  మఱుఁదులు దమలో 
నొండొర్ువులం బల్లకిన కార్ణంబున వాుఁడు భర్ద్ాిజుండయిెా; గర్ాసుథ ండయిన 
వాుఁడు బృహ్సపతి శ్ాపంబున ద్ీర్తాముండయిెా; నంత నా బృహ్సపతియు 
మమతయు నుదయించిన వాని విడిచి నిజేచేం జనిన, మర్ుతుత లు వానిం 
బో షరంచి పుతాిర థ యయిన భర్తున కిచిుర ; భర్తుండు వానిం జేకొనియిె; 
వితథంబయిన భర్తవంశంబునకు నా భర్ద్ాిజుండు వంశకర్త యగుటం జేసర 
వితథుండనం బర్ుఁగ  నా వితథునికి మనుావు, మనుావునకు బృహ్త్క్షతత ర జయ 
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మహావీర్ా నర్ గర్ు్  లను వారేవుర్ు సంభవించి; ర్ందు నర్ునికి సంకృతి, 
సంకృతికి గుర్ుండు, ర్ంతిద్ేవుం డన నిర్ువుర్ు జనిెంచిర ; అందు. 
9-41- ర్ంతిద్వేుని చర తమిు 

9-642-సీస పదాము 
రాజవంశ్లతతమ! ర్ంతిద్ేవుని కీర త; 
 యేిల చెపపుఁగ? విను మిందు నందు 
నా రాజు దన సంచితార్థంబు లనిియు; 
 న డపక ద్ీనుల కిచిుయిచిు 
సకుట ంబుుఁడెై ధ్ెైర్ాసంయుతుండెై ప్ేద; 
 యిెై కూడు నీర్ులే కధమవృతిత  
న ంద్ేని నలువద్వయెినిమిద్వ ద్వవసముల్; 
 చర యింప నొకద్వవసంబు రేపు 

9-642.1-ఆటవ లద్వ 
న యిా పాయసంబు నీర్ును గల్లగ న 
బహ్ుకుట ంబభార్భయముతోడ 
నలసర నీర్ుపట ట  నాకల్లయును మికిక 
లగదవుఁ జూచి కుడువ నుతసహించె.  

9-643-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

9-644-సీస పదాము 
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అతిథవ భూసుర్ుుఁ డొకకుఁ డాహార్ మడిగ నుఁ; 
 గడపక ప్రియముతో గార్వించి 
హ్ర సమర్పణ మంచు ననింబులో సగ; 
 మిచిున భుజియించి యిేుఁగ  నాతుఁ; 
డంతలో నొక శూదుిుఁ డశనార థ యైెి వచిు; 
 ప డసూప లేదనుఁ బో క తనకు 
నుని యనిములోన నొక భాగమిచిున; 
 సంతుషుట ుఁడెై వాుఁడు చనిన వ నుక 

9-644.1-ఆటవ లద్వ 
కుకకగమియుుఁ ద్ాను నొకకుఁ డేతేర్ నా 
యని శే్ష మిచిు సనియంబు 
లాడి మొొకిక పంప నోడక చండాలుుఁ 
డొకక డర్ుగుద్ెంచి చకక నిల్లచి.  

9-645-కంద పదాము 
హమనుుఁడుఁ జండాలుండను 
మానవకులనాథ! దప్రప మానదు; నవలం 
బో నేర్; నీకుుఁ జికికన 
పానీయము నాకుుఁ బో సర బితికింపుఁగద్ే.  

9-646-వచనము 
అనిన వాని దీ్నాలాపంబులకుుఁ గర్ుణించి రా జిటినియిె. 
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9-647-ఉతపలమాల 

అనిము లేదు కొనిి మధురాంబువు లునివి; తాివు మని! రా 
వని! శరీర్ధ్ార్ులకు నాపద వచిున వార  యాపదల్ 
గనీిన మానిు వార కి సుఖ్ంబులు చేయుటకని నొండు మే్ 
లునిద్?ె నాకు ద్వకుక పుర్ుషో్ తతముుఁ డొకకుఁడ చుముె పులకసా!  

9-648-వచనము 
అని పల్లకి 

9-649-మతేతభ వికీీడతిము 
బలవంతంబగు నీర్ుపట ట న నిజపాిణాంతమ్మై యునిచ  ో
నలయం డేమియు; వీని హ్ృజిర్ము నాయాసంబు ఖ్ేదంబు నా 
జలద్ానంబున నేుఁడు మాను ననుచున్ సరేిశిరాధ్ీనుుఁడెై 
జలముం బో సెను ర్ంతిద్ేవుుఁడు దయం జండాలపాతంిబునన్.  

9-650-వచనము 
తదనంతర్ంబ; బహిాెద్వ ద్ేవతలు సంతోషరంచి, ర్ంతిద్ేవునికి మే్లుచేయం 
దలుఁచి, నిజాకార్ంబులతో ముందట నిలువంబడి యా రాజు ధైె్ర్ాపరీక్ార్థంబు 
దమ చేసరన వృషలాద్వ ర్ూపంబులగు విషుణ మాయ న ఱింగ ంచిన, నా నరేందుిం 
డందఱకు నమసకర ంచి. 

9-651-కంద పదాము 
వార్ల నేమియు నడుగక 
నారాయణభకిత దన మనంబున వ లుుఁగన్ 
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ధ్ీర్ుం డాతుఁడు మాయా 
పార్జుఞ ం డగుచు బర్మపదముం బొ ంద్ెన్.  

9-652-కంద పదాము 
ఆ రాజర ిని గ్ల్లచిన 
వార లిుఁ దద్ీయ యోగవ ైభవమున శ్రీ 
నారాయణ చింతనుల ై 
చేర ర  యోగీశులగుచు సరదాపదంబున్.  

9-653-వచనము 
ఇట ి  ర్ంతిద్ేవుండు విజాఞ నగర ాణి యగు భకితవలనుఁ బర్మపదంబునకుం 
జనియిె; నంత గర్ు్ నకు శిని జనిెంచె. శినికి గార్ు్ యండు గల్లగ ; నాతనినుండి 
బాిహ్ెణకులంబయిెా; మహావీర్ుానికి నుర్ుక్షయుండును, నుర్ుక్షయునకుుఁ 
దయిార్ుణియుుఁ గవియుుఁ బుషకరార్ుణియు నను మువుిర్ు సంభవించిర ; 
వార్ును బాిహ్ెణులయి చనిర ; బహి్ెక్షతుినికి సుహ్ో తుిండు, సుహ్ో తుినకు 
హ్సరతయు జనించి రా హ్సరత  దన ప్ేర్ హ్సరతనాపుర్ంబు నిర ెంచె నా హ్సరత కి 
నజమీఢుండును ద్విమీఢుండును బుర్ుమీఢుండును నన మువుిర్ు 
జనియించి; ర్ం దజమీఢుని వంశంబునం బిియమే్ధ్ాదులు గ్ందర్ు పుటిట  
బాిహ్ెణులయి చని; ర్యాజమీఢునికి బృహ్ద్వషుడు నతని పుతుిండు 
బృహ్దానువు, నతనికి బృహ్తాకయుండు, నతనికి జయదథిుండు, నతనికి 
విశిజితుత , విశిజితుత నకు సేనజితుత , సేనజితుత నకు ర్ుచిరాశుిండు, 
దృఢహ్నువుుఁ గాశుాండు వతుసండునన నలువుర్ు జనించి; ర్ందు 
ర్ుచిరాశుినకుుఁ బాిజుఞ ండును, నతనికిుఁ బృథుసేనుండును, బృథుసేనునికిుఁ 
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బార్ుండును, వానికి నీపుండు, నీపునికి నూర్ుిర్ు గ్డుకులును బుటిటర ; 
మఱియును. 

9-654-ఆటవ లద్వ 
శుకుని కూుఁతుర ైన సుందర  సతకృతిుఁ 
బొ ంద్వ వేడక నీపభూవిభుండు 
విమల యోగవితుత  విజాఞ నద్ీప్రతో 
ద్ార్చితుత  బహి్ెదతుత ుఁ గనియిె.  

9-655-వచనము 
ఆ బహి్ెదతుత ండు జ ైగ షవోాపద్ేశంబున, యోగతంతంిబునం జేసర గోద్ేవియను 
భార్ావలన విషికేసనుండను కుమార్ునిం గనియిె; విషికేసనునకు 
నుదకేసనుండును, దకేానునకు భలాి దుండు గల్్ల, వీర్లు బార్ిద్వషవులను 
రాజుల ైర ; ద్విమీఢునకు యమీనర్ుండు, యమీనర్ునికిుఁ గృతిమంతుండు, 
గృతిమంతునికి సతాధృతి, సతాధృతికి దృఢనేమి, దృఢనేమికి సుపార్శవకృతుత , 
సుపార్శవకృతుత నకు సుపార్ుశవండును, సుపార్ుశవనకు సుమతి, సుమతికి 
సనితిమంతుండు, సనితిమంతుని కొడుకు కృతి యనువాుఁడు 
హిర్ణానాభునివలన యోగమార్్ం బెఱింగ , శ్లకమోహ్ంబులు విడిచి 
తూర్ుపదే్శంబున సామసంహిత పఠ యించె; నతనికి నుగాీయుధుండును, 
నుగాీయుధునకు క్ేముాండు. క్ేముానకు సువీర్ుండు, సువీర్ునకుుఁ 
బుర్ంజయుండుుఁ, బుర్ంజయునకు బహ్ుర్థుండు జనిెంచిర ; హ్సరత  కొడుకు 
పుర్ుమీఢునికి సంతతి లేదయిెా; నయాజమీఢునికి నళిని యను భార్ా యందు 
నీలుండు నీలునికి శ్ాంతియు, శ్ాంతికి సుశ్ాంతియు, సుశ్ాంతికిుఁ బుర్ుజుండు, 
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బుర్ుజునికి నర్ుకండు, నర్ుకనికి భరాెయశుిండు, భరాెయశుినకు ముద్ల 
యవీనర్ బృహ్ద్వషు కాంప్రలా సృంజయులను వారేర్ువుర్ుం బుటిటర . 

9-656-కంద పదాము 
మించిన భరాెయశుిుఁడు సుత 
పంచకమును జూచి విషయపంచకమును వ 
ర ాంచితిుఁ దల మని పల్లకనుఁ 
బాంచాలుర్ు నాుఁగ సుతులు పర్ుఁగ ర  ధర్ణిన్.  

9-657-వచనము 
అంత ముద్లునినుండి బాిహ్ెణకులంబెై, ముద్ల గోతింబు నా న గడె; 
భరాెయశిపుతుిండెైన యా ముద్లునికి ద్వవోద్ాసుండు, నహ్లాయను 
కనాకయునుం బుటిట ; రా యహ్లా యందు గ్తమునికి శతానందుండు పుటెట ; 
శతానందునికి ధనురేిద విశ్ార్దుండయిన సతాధృతి పుటెట ; నతం డొకనాుఁడు 
వనంబున నూర్ిశిం గనిన నతనికి రేతఃపాతంబెై, తద్ీిర్ాంబు శర్సతంబంబునం 
బడి మిథునం బయిెా; నా సమయంబున. 

9-658-కంద పదాము 
చపలర్తి శంతనుం డను 
నృపవర్ుుఁ డడవికిని వేుఁట న పమునుఁ జనుచుం 
గృపతో శిశుయుగముం గని 
కృప్రయుుఁ గృపుం డనుచుుఁ ద్ెచిు గృహ్మునుఁ బెంచెన్.  
9-42- పాంచాలాదుల వంశము 
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9-659-వచనము 
ఆ కృప్ర ద్యిణునకు భార్ా యయిెా; ద్వవోద్ాసునకు మితాియువు, 
మితాియువునకుుఁ జావనుుఁడుుఁ, జావనునకు సుద్ాసుండు, సుద్ాసునకు 
సహ్ద్ేవుండు, సహ్ద్ేవునకు సో మకుండు, సో మకునకు సుజనెకృతుత  
సుజనెకృతుత నకు నూర్ుిర్ు కొడుకులుం గల్లగ ర ; వార లో జంతు వనువాుఁడు 
జేాషుఠ ండు కడచూలు పృషతుండు పృషతునకు దుిపదుండు, దుిపదునకు 
ధృషటదుామాిదులయిన కొడుకులును ద్ౌిపద్వ యను కూుఁతుర్ుం గల్లగ ర ; 
ధృషటదుాముినకు ధృషటకేతువు పుటెట ; వీర్లు పాంచాలరాజులని యెిఱుంగుము; 
మఱియు నయాజమీఢుని కొడుకు ఋక్షుండు, ఋక్షునకు సంవర్ణుండా 
సంవర్ణుండు తపతి యనియిెడి సూర్ాకనా యందుుఁ గుర్ువుం గనియిె; నా 
కుర్ువు ప్ేర్ం గుర్ుక్ేతంిబయిెా; నా కుర్ువునకుుఁ బరీక్ితుత  సుధనువు జహ్ివు 
నిషధుండు ననువార్ు నలువుర్ు పుటిట ; ర్ందుుఁ బరీక్ితుత  కొడుకులులేక చనియిె; 
సుధనువునకు సుహ్ో తుిం, డతనికిుఁ జావనుండు, చావనునకుుఁ గృతి, గృతికి 
వసువు వసువునకు బృహ్దథి, కుసుంభ, మతసయ, పతిాగ,ీ చేద్వష్ాదులు పుటిట ; 
ర్ందు బృహ్దథిునకుుఁ గుశ్ాగుీండు, గుశ్ాగుీనికి ఋషభుండు, ఋషభునికి 
సతాహితుండు, సతాహితునికిుఁ పుషపవంతుండు పుషపవంతునకు జహ్ుి 
వనువాుఁడు మఱియును. 
9-43- బృహ్దిథుని వృతాత ంతము 

9-660-సీస పదాము 
ఆ బృహ్దథిునకు ననా భారాాగర్ా; 
 మున ర ండు తనుఖ్ండములు జనించె 
దునుకలుగని తలి్ల తొలుఁగంగ వ ైచిన; 
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 సంధ్వంచె నొకటిగా జర్ యనంగ 
నొక ద్ెైతాకాంత; వాుఁడొప్ెప జరాసంధుుఁ; 
 డన; గ ర వజిపుర్ మాతుఁ డేల ; 
నతనికి సహ్ద్ేవుుఁ; డతనికి సో మాప్ర; 
 తనయుుఁ; డాతనికి శీుతశవీుండు 

9-660.1-తటేగతీి 

జహ్ుిపుతుిండు సుర్థుండు జనవరేణా! 
యతని కొడుకు విదూర్థుుఁ; డతని పటిట 
సార్ిభరముండు; వానికి సంభవుండు 
విను జయతేసనుుఁ డనువాుఁడు విమలకీర త! . 

9-661-వచనము 
ఆ జయతేసనునికి ర్థవకుండు, ర్థవకునకు నయుతాయువు, 
నయుతాయువునకుుఁ గోీధనుండు, గోీధనునకు ద్ేవాతిథవయు, ద్ేవాతిథవకి 
ఋక్షుండు, ఋక్షునికి భీమసేనుండు, వానికిుఁ బతిీపుండుుఁ, బతిీపునకు దే్వాప్ర 
శంతను బాహిి కు లన మువుిర్ు గ్డుకులు పుటిటర ; అందు. 
9-44- శంతనుని వృతాత ంతము 

9-662-సీస పదాము 
ద్ేవాప్ర రాజాంబు ద్ీర్పనొలిక వనం; 
 బునకేుఁగ ుఁ దముెండు పూర్ిజనె 
మందు మహాభిషుుఁ డనియిెడు వాుఁడు శం; 
 తనుుఁ డయిెా వాుఁడె యిా ధ్ాతిిన లి 



1966 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నేలుచుుఁ గర్ముల నే వృదుధ  ముటిటన; 
 వాుఁడెలి నిండు జవినము నొందు; 
నతుఁడు శ్ాంతిపాిపుత ుఁడెై యునిద్ానుఁ బం; 
 డెంిడేండుి  వజిి వర ింపకుని 

9-662.1-ఆటవ లద్వ 
వృషరట  లేని చ్పుప విపుు ల నడిగ న 
నని యుండుఁ దముెుఁ డగ ిహ్ో త ి
ద్ార్ సంగహీ్ంబు ద్ాల్లునుఁ బర వేతత  
యండుి గాన నీవ యతుఁడ వ ైతి.  

9-663-వచనము 
అద్వ కార్ణంబుగా నని యుండుఁ దముెండుుఁ రాజాార్ుి ండుగాుఁడు; నీవు 
పర వేతతవు; మీ యనికు రాజాంబిచిున, ననావృషరటద్యషంబు చెడు” నని 
బాిహ్ెణులు పల్లకన, శంతనుండు వనంబునకుం జని, ద్ేవాప్రకిుఁ బిియంబు 
జ ప్రప, రాజాంబు చేకొమెని పల క; నంతకు ముని వానిమంతిి ద్ేవాప్రని 
రాజాంబున కర్ుి ంజేయందలంచి విపుు లం బిల్లచిన నా విపుు లు పాష్ాండమత 
వాకాంబులు దే్వాప్రకి నుపద్ేశించిన, ద్ేవాప్ర వేదంబుల నింద్వంచిన 
పాష్ాండుండును ద్ేవదూషకుండును నయిెాం గావున ద్ేవాప్రకి రాజాంబు లేదని 
బాిహ్ె ణులు జ ప్రపన శంతనుండు మగ డి వచిు రాజాంబుుఁ జేకొనియిె; నంత 
వరి్ంబును గుర సెను; ఇవిిధంబున. 

9-664-కంద పదాము 
ద్ేవాప్ర కలాపపుర్ం 



1967 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

బావాసము గాుఁగ యోగ  యిెై యునాిుఁ డు 
రీివర్! కల్ల నషటంబగు 
జ ై వాతృకకులముమీుఁద సంసాథ ప్రంచున్.  

9-665-వచనము 
బాహమి కుం డనువానికి సో మదతుత ండు పుటెట ; సో మదతుత నకు భూర యు 
భూర శవీసుుఁడును శలుండు ననువార్ు మువుిర్ు పుటిటర . 
9-45- భీషుెని వృతాత ంతము 

9-666-కంద పదాము 
భాతిగ శంతనునకు గం 
గాతటికిని వ ైషణవాగగీణుాుఁడు ఘోరా 
రాతినయననీలోతపల 
భీతికర్గీషీుెుఁడెైన భీషుెుఁడు పుటెటన్.  

9-667-ఆటవ లద్వ 
పర్శురాముతోడుఁ బతిిఘటించి జయింప 
ననుా నొకనిుఁ గాన మతనిుఁ దకక 
వీర్యూథపతి వివేకధర్ెజుఞ ండు 
ద్వవిజనద్వ సుతుండు ద్ేవసముుఁడు.  

9-668-వచనము 
ఆ శంతనునకు ద్ాశకనాక యిెైన సతావతి యందుుఁ జితాింగద విచితవిీర్ుాలు 
పుటిట ; ర్ందుుఁ జితాింగదుండు గంధర్ుిలచే నిహ్తుండయిెా మఱియును. 
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9-669-ఉతపలమాల 

సతావతీవధూటి మును శంతనుప్ెండిముగాని నాుఁడు సాం 
గతామునం బరాశర్ుుఁడు గర్ాముజేసరన బాదరాయణుం 
డతాధ్వకుండు శ్రహీ్ర కళాంశజుుఁడెై పభివించె నితాముల్ 
సతాముల ైన వేదముల సాంగములన్ విభజింపుఁ దక్షుుఁడెై.  

9-670-ఆటవ లద్వ 
బాదరాయణుండు భగవంతుుఁ డనఘుండు 
పర్మగుహ్ామ్మైన భాగవతము 
నందనుండ నయిన నాకుుఁ జ ప్ెపను శిషా 
జనుల మొఱుఁగ  యిేను జదువుకొంటి.  
9-46- పాండవ క్ర్వుల కథ 

9-671-వచనము 
ఆ విచితవిీర్ుానికిుఁ గాశిరాజుకూుఁతుల, నంబికాంబాల్లకల భీషుెండు 
బలాతాకర్ంబున ద్ెచిు వివాహ్ంబు చేసరన విచితవిీర్ుాండు వార్లం దగ ల్ల 
మనోజరాగమతుత ండెై, చిర్కాలంబు నానావిధకీడీల విహ్ర ంచుచు, రాజయక్షె 
ప్ీడితుండెై, మృతుం డయిెా; నంత. 

9-672-కంద పదాము 
అతని సతులవలన సుతుల 
సుత! కను మని తలి్ల పనుప స ర ద్వం గనియిెన్ 
ధృతరాషట ర పాండు విదుర్ుల 
నుతచర తుుఁడు బాదరాయణుండు నరేంద్ాి!  
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9-673-వచనము 
అంత, ధృతరాషుట ర నికి గాంధ్ార  యందు దురోాధనాదులగు కొడుకులు 
నూర్ుిర్ును, దుశశలయను కనాకయును జనిెంచిర ; మృగశ్ాప భయంబునం 
జేసర, భార్ాలం బొ ంద వ ఱచిన పాండునకుుఁ గుంతీద్ేవియందు ధరాెనిలేందుిల 
పసిాదంబున యుధ్వషరఠ ర్ భీమార్ుా నులను మువుిర్ును, మాద్వది్ేవివలన 
నాసతాపసిాదంబున నకుల సహ్ద్ేవులను వార దధఱునుగా నేవుర్ు పుటిట ; 
ర్యేిావుర్కును దుిపదరాజపుతిి యైెిన ద్ౌిపద్వ యందుుఁ గమీంబునం 
బతిివింధుాండును, శీుతసేనుండును, శీుతకీర తయు, శతానీకుండును, 
శీుతకర్ుెండును నన నేవుర్ు పుటిటర ; మఱియు యుధ్వషరఠ ర్ునకుుఁ బరర్వతి 
యందు ద్ేవకుండును, భీమసేనునికి హిడింబయందు ఘటోతకచుండును, గాళి 
యందు సర్ిగతుండును, సహ్ద్ేవునికి విజయ యందు సుహ్ోర తుిండును, 
నకులునకు రేణుమతి యందు నిర్మితుిండును, నర్ుా నునకు నులూప్ర యను 
నాగకనాక యందు నిలావంతుండును, మణలూర్ుపతిపుతిి యయిన చితాింగద 
యందు బబుివాహ్నుండును, సుభదయిందు శ్ౌర్ాధ్ెైర్ా తేజఞవిభవంబుల 
నఖిలరాజనికర్ంబునం బఖి్ాాతుండెైన యభిమనుాండును జనిెంచి; ర్ందు 
బబుివాహ్నుం డర్ుా నునియోగంబున మాతామహ్ుని గోతంిబునకు వంశకర్త 
యయిెా. 

9-674-ఉతపలమాల 

అనాసుపూజా! నీ జనకుుఁడెై యభిమనుాుఁడు భూవరేందిమూ 
ర్ధనుాుఁడు ధనామార్్ణ కదంబవిద్ార తవ ైర వీర్ రా 
జనుాుఁడు జనాభీత గుర్ుసెైనుాుఁడు సెైనాసమూహ్నాథదృ 
ఙ్ఞెనుాుఁడు మానాకీర త మహిమం దనర ం గుర్ువంశకర్త యిెై.  
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9-675-వచనము 
ఆ అభిమనుానకు నుతతర్ యందు నీవు జనిెంచితివి. 

9-676-కంద పదాము 
ద్యిణసుతు తూపువేుఁడిమి 
బాిణంబులుఁ బాసర హ్ర కృపాదర్శన సం 
తాిణంబున బతిికితికా 
క్ోణీశిర్! మునుి నీ శిశుతిమువేళ్న్.  

9-677-వచనము 
నీ కుమార్ులు జనమే్జయ, శీుతసేన, భీమసే, నోగసీేను లను నలుిర్ు వీర్ల 
యందు. 

9-678-ఆటవ లద్వ 
నీవు తక్షకాహి నిహ్తుండ వని విని 
సకలసర్పలోక సంహ్ృతముగ 
సర్పయాగ మింక జనమే్జయుుఁడు చేయుఁ 
గలుఁడు పూర్ిరోషకల్లతుుఁ డగుచు.  

9-679-వచనము 
మఱియు నతండు సర్ిధర్ణీమండలంబును జయించి, కావషేయుండు 
పురోహితుండుగానశిమ్ేథంబు చేయంగలవాుఁడు. వానికి శతానీకుండు 
జనియించి, యాజఞవలుకయనితోడ వేదంబులు పఠ ంచి, కృపాచార్ుానివలన 
విలువిదానేర ు, శ్ౌనకునివలననాతె జాఞ నంబు బడయుఁగలవాుఁ; డా శతానీకునికి 
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సహ్సాినీకుండు వానికి నశిమ్ేథజుం, డశిమ్ేథజునికి నాసీమకృషుణ ం; 
డాసీమకృషుణ నకు నిచకుం; డా నిచకుండు గజాహ్ియంబు నద్వచే హ్ృతంబుగాుఁ, 
గ్శంబి యందు వసరయించు; నాతనికి నుపుత ం; డుపుత నికిుఁ జితరి్థుండు, 
చితరి్థునకు శుచిర్థుండు, శుచిర్థునికి వృషరటమంతుండు, వృషరటమంతునికి 
సుషేణుండు, సుషేణునికి సుప్ీతుండు, సుప్ీతునికి నృచక్షువు, నృచక్షువునకు 
సుఖ్ానిలుండు, సుఖ్ానిలునికిుఁ బర పివుండు, బర పివునకు మే్ధ్ావి, మే్ధ్ావికి 
సునయుండు, సునయునిక ినృపంజయుండు, నృపంజయునికి దూర్ుిండు, 
దూర్ుినికి నిమి, నిమికి బృహ్దథిుండు, బృహ్దథిునకు సుద్ాసుండు, 
సుద్ాసునికి శతానీకుండు, శతానీకునకు దురా్మనుండు, దురా్మనునికి 
విహమనర్ుండు, విహమనర్ునికి దండపాణి, దండపాణికి మితుండు, మితునకు 
క్ేమకుండు, క్ేమకునకు బిహ్ెక్షతుిండు; వాుఁడు నిర్ింశుండెై, ద్ేవర ి 
సతకృతుండెై, కల్లయుగంబు నందు జనంగలవాుఁడు. 

9-680-కంద పదాము 
జగతి నిటమీుఁదుఁ బుటెటడు 
మగథాధ్ీశిర్ుల నిఖిలమనుజేశిర్ులన్ 
నిగమాంతవిదులుఁ జ ప్ెపద 
సుగుణాలంకార్! ధ్ీర్! సుభగవిచారా!  

9-681-వచనము 
జరాసంధపుతుిండయిన సహ్ద్ేవునికి మారాా ల్ల, మారాా ల్లకి శీుతశవీుండు, 
శీుతశవీునకు నయుతాయువు, నయుతాయువునకు నిర్మితుిండు, 
నిర్మితుినకు సునక్షతుిండు, సునక్షతుినికి బృహ్తేసనుండు, బృహ్తేసనునికిుఁ 
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గర్ెజితుత , గర్ెజితుత నకు శీుతంజయుండు, శీుతంజయునకు విపుు ండు, 
విపుు నకు శుచి, శుచికి క్ేముండు, క్ేమునికి సువతిుండు, సువతిునకు 
ధర్ెనేతుిండు, ధర్ెనేతుినకు శీుతుండు, శీుతునకు దృఢసేనుండు, 
దృఢసేనునికి సుమతి, సుమతికి సుబలుండు, సుబలునకు సునీతుండు, 
సునీతునకు సతాజితుత , సతాజితుత నకు విశిజితుత , విశిజితుత నకుుఁ 
బుర్ంజయుండును జనిెంచెద” ర్ని చెప్రప మఱియు నిటినియిె. 

9-682-ఆటవ లద్వ 
వినుము మగధద్ేశవిభులు జరాసంధ 
పమిుఖ్ ధర్ణిపతులు పబిలయశులు 
వీర్ు కల్లయుగమున వేయిేండి లోపలుఁ 
బుటిట  గ టట ుఁగలర్ు భూవరేంది!  

9-683-వచనము 
యయాతికొడు కనువునకు సభానర్ుండుుఁ, జక్షువుుఁ బరోక్షుండు నను వార్ు 
మువుిర్ు పుటిట ; ర్ందు సభానర్ునికిుఁ గాలనాథుండు, గాలనాథునకు 
సృంజయుండు, సృంజయనకుుఁ బుర్ంజయుండు, పుర్ంజయునకు 
జనమే్జయుండు, జనమే్జయునకు మహాశ్ాలుండు, మహాశ్ాలునికి 
మహామనసుండు, మహామనసునకు సుశ్రనర్ుండు తితిక్షువన నిర్ువుర్ు 
జనిెంచి; ర్ందు సుశ్రనర్ునకు శిబి వన కిమీి దర్ుప లన నలువుర్ు జనిెంచి; 
ర్ందు శిబికి వృష దర్ప సువీర్ మద ికేకయులు నలువుర్ు పుటిటర ; తితిక్షునకు 
ర్ుశదథిుండు, ర్ుశదథిునకు హేముండు, హేమునకు సుతపుండు, సుతపునకు 
బల్లయుుఁ, బుటిట; రా బల్లవలన నంగ వంగ కళింగ సరంహ్ పుండాింధుిలను 
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ప్ేర్ుి గలవా రార్ుిర్ు కుమార్ులు పుటిటర ; వార్లు దూర్ుప ద్ేశంబులకు 
రాజులయి ద్ేశంబులకుుఁ దమ తమ నామ ధే్యంబు ల్లడి, యిేల్లర ; సువీర్ునకు 
సతార్థుండు సతార్థునికి ద్వవిర్థుండు, ద్వవిర్థునికి ధర్ెర్థుుఁడు, 
ధర్ెర్థునకుుఁ జితరి్థుండుుఁ బుటిట ; రా చితరి్థుండు రోమపాదుండు నాుఁ బర్ుఁగ . 
9-47- ఋశాశృంగుని వృతాత ంతము 

9-684-కంద పదాము 
సంతతిలేనితనంబునుఁ 
జింతించుచునుండ నతని చెల్లకాుఁ డగు ధ్ీ 
మంతుుఁడు దశర్థుుఁ డతనికి 
సంతతిగా నిచెు నాతెజను శ్ాంతాఖ్ాన్.  

9-685-వచనము 
అంత రోమపాదుండు, దన కూుఁతుర్ు శ్ాంత యని క ైకొని మ్మలంగుచుండ, నా 
రాజు రాజాంబునుఁ గ్ంతకాలంబు వరి్ంబు లేమికిం జింతించి, 
విభాండకసుతుండెైన ఋశాశృంగుండు వచిున వరి్ంబు గుర యు నని 
ప్ెదాలవలన న ఱింగ . 

9-686-కంద పదాము 
ఆ రాజు ఋశాశృంగుని 
ఘోర్తపో నియముుఁ ద్ెచుుకొఱక ై పనిచెన్ 
వార్సతుల నేర్పర్ుల ను 
ద్ార్సతనభార్భీర్ుతర్మధాగలన్.  
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9-687-వచనము 
వార్లుుఁ జని. 

9-688-తేటగతీి 

కాంతలార్ మ్మకము గనిద్వ మొదలుగా 
నాుఁడువార  న ఱుుఁగుఁ డడవిలోన 
గోుఁచి బిగ యుఁగట ట కొనిన యా వడుగని 
మతితకాని ర్తికి మర్పవలయు.  

9-689-వచనము 
అని పలుకుచు. 

9-690-కంద పదాము 
ఆడుచుుఁ జ వులకు నింపుగుఁ 
బాడుచు నాలోక నిశితబాణౌఘములన్ 
వీడుచు డగ్ఱ నోడుచుుఁ 
జేడయి లా తపసరకడకుుఁ జేర ర  కలుఁపన్.  

9-691-వచనము 
అయావసర్ంబున వార్లం జూచి. 

9-692-సీస పదాము 
మిళితాళినీల ధమిెలిభార్ంబులు; 
 చార్ుజటావిశ్షేంబు లనియు, 
భరాెంచ లోజిలపభి దుకూలంబులు; 
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 తతచర్ెవసత రభదేంబు లనియు, 
బహ్ు ర్తికీల్లత భాసుర్హార్ంబు; 
 లధ్వకర్ుద్ాిక్షమాలాదు లనియు, 
మలయజ మృగనాభి మహిత లేపంబులు; 
 బహ్ువిధ భూతి లేపంబు లనియు,  

9-692.1-తటేగతీి 

మధుర్గానంబు శీుతియుకతమంతజిాతు 
లనియు, వీణ లు దండంబు లనియు, సతుల 
మూర్ుత  ల నిుఁడు న ఱుుఁగని ముగుద తపసర 
వార ుఁ ద్ాపసులని డాయవచిు మొొక క.  

9-693-వచనము 
ఇట ి  వచిు మొొకికన ఋశాశృంగుం జూచి, నగుచు డగ్ఱి. 

9-694-సీస పదాము 
క్ేమమే్ యని సతుల్ చేతుల గుీచిు క; 
 ర్కశకుచంబులు మోవుఁ గ్ుఁగల్లంచి 
చిర్తపో నియతి డసరసతిగద్ా యని మోముుఁ; 
 గంఠంబు నాభియుుఁ గలయుఁ బుడికి 
కొీతతద్ీవన ల్లవి గ్నుమని వీనుల; 
 ప ంత నాలుకలుఁ జపుపళ్ళు చేసర 
మా వనంబుల పండుి  మంచివి తినుమని; 
 ప్ెకుక భక్షాంబులు ప్ీితి నొసుఁగ  
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9-694.1-ఆటవ లద్వ 
నూతనాజినంబు నునుప్రద్వ మే్లని 
గోుఁచి విడిచి మృదు దుకూలమిచిు 
మౌని మర్గుఁజేసర మా పర్ణశ్ాలకుుఁ 
బో ద మనుచుుఁ గ్ంచుుఁబో యి ర్తని.  

9-695-వచనము 
ఇట ి  హ్ర ణీసుతుండు కాంతాకటాక్షపాశబదుా ండెై, వార్ల వ ంటం జని, 
రోమపాదుకడకుం బో యిన, నతండు దన ప్రియనందన యిెైన శ్ాంతనిచిు 
పుర్ంబు ననునిచికొనియిె; నముెనీశిర్ుండు వచిున వరి్పతిిబంధద్యషంబు చెడి 
వరి్ంబు గుర సెను; అంత. 

9-696-ఆటవ లద్వ 
ఆ నృపాలచందుిుఁ డనపతుాుఁడెై యుండ 
న ఱిగ  మునికులేందుిుఁ డిందుిుఁగూర ు 
యిషరట చేసర సుతుల నిచెు నాతని కృపుఁ 
బంకితర్థుుఁడు ప్రదపుఁ బడసె సుతుల.  

9-697-వచనము 
ఆ రోమపాదునకుుఁ జతుర్ంగుుఁడును, జతుర్ంగునకుుఁ బృథులాక్షుండును, 
బృథులాక్షునికి బృహ్దథిుండు, బృహ్తకర్ుెండు బృహ్ద్ాానుండు ననువార్ు 
మువుిర్ు పుటిట ; ర్ందు బృహ్దథిునకు బృహ్నెనసుుఁడు, బృహ్నెనసునకు 
జయదథిుండు, జయదథిునకు విజయుండు, విజయునకు సంభూతి యను 



1977 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

భార్ాయందు ధృతియు, నా ధృతికి ధృతవతిుండు, ధృతవతిునకు 
సతాకర్ుెండు, సతాకర్ుెనకు నతిర్థుండును జనిెంచిర . 

9-698-ఆటవ లద్వ 
కుంతి ప్రనినాుఁడు గోర  సూర్ుానిుఁ బొ ంద 
బిడాుఁ డుద్వతుుఁడెైనుఁ బెటెట ుఁ బెటిట 
గంగ నీట విడువుఁ గని యతిర్థుుఁ డంత 
గర్ుణ ుఁ డనుచుుఁ గ్డుకు గార్వించ.ె  
9-48- దుి హాానుతుర్ిసులవంశము 

9-699-వచనము 
ఇటితిర్థునకుుఁ గానీనుండెైన కర్ుణ ండు కొడుకయిెా; కర్ుణ నకు వృషసేనుండు 
పుటెటను; అయాయాతి కొడుక ైన దుిహ్ుానకు బభుిసేతువు, బభుిసేతువునకు 
నార్బుా ండు, నార్బుా నకు గాంధ్ార్ుండు, గాంధ్ార్ునకు ఘర్ుెండు, ఘర్ుెనకు 
ఘృతుండు, ఘృతునకు దుర్ెదుండు, దుర్ెదునకుుఁ బిచేతసుండు, 
బచిేతసునకు నూర్ు్ ర్ు పుటిట, మిే్చాేధ్వపతులయి, యుదగ ాశ నాశయీించిర ; 
తుర్ిసునకు వహిి, వహిికి భర్ు్ ండు, భర్ు్ నకు భానుమంతుండు, 
భానుమంతునకుుఁ ద్వసిానువు, ద్వసిానువునకుుఁ గర్ంధముండును, 
గర్ంధమునకు మర్ుతుత ండు, నతనికి యయాతిశ్ాపంబున సంతతి లేదయిెా; 
వినుము. 
9-49- యదువంశ చర తిము 

9-700-చంపకమాల 

అనఘ యయాతి ప్ెదాకొడుక నై యదుక్ితిపాలు వంశమున్ 
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వినినుఁ బఠ ంచినన్ నర్ుుఁడు వ ండియుుఁ బుటటుఁడు ముకితుఁ బొ ందు న 
యానుపమమూర త విషుణ ుఁడు నరాకృతిుఁ బొ ంద్వ జనించెుఁ గావునన్ 
వినుము నరేంద!ి నా పలుకు వీనుల పండువుగాుఁగుఁ జ ప్ెపదన్.  

9-701-వచనము 
యదువునకు సహ్సజిితుత ుఁ గోీషుట వు నలుండు ర పుండు ననువార్ు నలువుర్ు 
సంభవించి; ర్ందుుఁ బెదాకొడుకయిన సహ్సజిితుత నకు శతజితుత  గల్లగ ; నా 
శతజితుత నకు మహాహ్య వేణుహ్య హేహ్యు లనువార్ు మువుిర్ు 
జనించి;ర్ందు హేహ్యునకు ధర్ుెండు ధర్ుెనకు నేతుిండు నేతుినకుుఁ గుంతి 
గుంతికి మహిషెంతుండు మహిషెంతునికి భదిసేనుండు, భదసిేనునకు 
దుర్ెదుండు, దుర్ెదునికి ధనికుండు, ధనికునికిుఁ గృతవీర్ా కృతాగ ి కృతవర్ె 
కృతౌజులను నలువుర్ు సంభవించి; ర్ందు గృతవీర్ుానికి నర్ుా నుండు 
జనియించె; అతండు మహాబుద్వధబలంబున. 
9-50- కార్తవీర్ుాని చర త ి

9-702-సీస పదాము 
హ్ర కళాసంజాతుుఁడెైన దతాత తేయిు; 
 సేవించి సద్య ాగసరద్వధ ుఁ బొ ంద్వ 
బహ్ు యజఞ ద్ాన తపంబులు గావించి; 
 సకలద్వకుకలు గ ల్లు జయముతోడ 
సతతంబు హ్ర నామ సంకీర్తనము చేసర; 
 ధనముల నొంద్వ యుద్ార్వృతిత  
యెినుబద్వయిెైదువే లేండుి  భూచకంీబు; 
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 ఘనకీర తుఁ దనప్ేర్ుగాుఁగ నేల ;  

9-702.1-ఆటవ లద్వ 
ముద్వమిలేక తర్ుణమూర త యిెై యుర్ుకీర త 
నమర ుఁ గార్తవీర్ుాుఁ డనుఁగ విభుుఁడు 
నిజము వానిభంగ  నేల యిేల్లనయటిట 
రాజు న ఱుుఁగ మ్మందు రాజముఖ్ా!  

9-703-వచనము 
అయార్ుా నునకుం గల పుతిసహ్సంిబునం బర్శురామునిబార కిం దప్రప 
జయధిజుండు, శూర్సేనుండు, వృషణుండు, మధువు, నూర ాతుండు నను 
వారేవుర్ు బతిికిర ; జయధిజునకుుఁ ద్ాళ్జంఘుండును, ద్ాళ్జంఘునకు 
నౌర్ిముని తేజంబున నూర్ుిర్ు గ్డుకులును గల్లగ ; ర్ందుుఁ బథిముండు 
వీతిహ్ో తుిండు మధువునకు వృకుణ ండు, వృకుణ నకుుఁ బుతిశతంబు పుటెట ; నందుుఁ 
బథిముుఁడు వృషరణ ; మఱియు మధు వృషరణ  యదువుల యా వంశంబులవార్ు 
మాధవులు వృషుణ లు యాదవులు ననం బర్ుఁగ ర ; యదుపుతుిం డెైన 
కోీషుణ వునకు వృజినవంతుండు, వృజినవంతునకు శ్ాిహితుండు, శ్ాిహితునకు 
భేర్ుశ్ేకుండు, భేర్ుశ్ేకునకుుఁ జితరి్థుండు, చితరి్థునకు శశిబిందుండుం బుటిటర . 
9-51- శశిబిందుని చర తి 

9-704-మతేతభ వికీీడతిము 
కృశమధాల్ పద్వవేవు ర్ంగనలతోుఁ గీడీం బమిోద్వంప స 
తుకశలుండెై పద్వవేలలక్షలు సుపుతుిల్ భకితజేయం జతు 
రా్శ ర్తుిండును యోగ నాుఁ బర్ుఁగ  సపతద్ీిపరాజేందుిుఁడెై 



1980 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

శశిబిందుం డుర్ునీతిమంతుుఁ డమర్న్ సతాకంతిపూరేణందుుఁడెై.  

9-705-వచనము 
అతని కొడుకుల మొతతంబునకు ముఖ్ర్ులయిన యార్ుిర్లోుఁ బృథుశవీుండను 
వానికి ధర్ుెండు పుటెట ; ధర్ుెనకు నుశనుండు పుటిట , నూఱశిమ్ేథంబులుజేసె; 
నయాశనునకు ర్ుచికుండు పుటెట ; నా ర్ుచికునకుుఁ బుర్ుజితుత , ర్ుకుెండు, 
ర్ుకేెషువుుఁ, బృథువు, జాాముఖ్ుండు నను వారేవుర్ు పుటిట ; ర్ందు 
జాాముఖ్ుండు. 

9-706-సీస పదాము 
తొట ికొల పడు శ్ ైబాతోడి ప్ేిమంబున; 
 ననపతుాుఁ డయుాను ననాభార్ాుఁ 
గ ైకొన కొక కొంతకాలంబునకుుఁ బో యి; 
 పగవార  యింటను బల్లమిుఁ బటిట 
యొకకనాుఁ ద్ేర ప్ెై నునిచి తోడేత ర్ంగ; 
 జననాథుుఁగనాను శ్ ైబా చూచి 
కోప్రంచి మానవకుహ్క! యిా పడుచును; 
 ద్ెచిుయు నేనుండుఁ ద్ేర మీుఁద 

9-706.1-ఆటవ లద్వ 
బెటిటనాుఁడ వనుచు బిఱుసులు పలుకంగ 
నతడు పల్లక  నంత నతివతోడ 
నాకుుఁ గోడ ల్లంత నముె మీ లల్లతాంగ  
సవతిగాదు నీకు సతా మనుచు.  
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9-707-వచనము 
అయావసర్ంబున శ్ ైబా కొడుకుం గాంచు నని యెిఱింగ  విశ్ేిద్ేవతలును 
బితృద్ేవతలును సంతసరంచిర ; వార్ల పసిాదంబున. 

9-708-కంద పదాము 
తన సవతి మొఱుఁగ  ప్ెనిమిటి 
తనుుఁ బొ ంద్వన శ్ ైబా మఱి విదర్ుానిుఁ గనియిెం 
దనయుుఁ గని జాాముఖ్ుండును 
దనతెచిున కనాుఁ ద్ెచిు తనయున కిచెున్.  

9-709-వచనము 
ఆ కనాక యందు విదర్ుానకుుఁ గుశుండును గుీథుండును రోమపాదుండునుం 
బుటిట ; రా రోమపాదునకు బభుివు బభుివునకు విభువు విభువునకుుఁ గృతి 
గృతికి నుశికుండు నుశికునకుం జేద్వ చేద్వ కిుఁ జ ైద్ాాదులు పుటటర ; కృథునకుుఁ 
గుంతి, గుంతికి ధృషరట , ధృషరటకి నిర్ిృతి, నిర్ిృతికి దశ్ార్ుి ండు, దశ్ార్ుి నకు 
వోాముండు, వోామునకు జీమూతుండు, జీమూతునకు వికృతి, వికృతికి 
భీమర్థుండు, భీమర్థునకు నవర్థుండు, నవర్థునకు దశర్థుండు, 
దశర్థునకు శకుని, శకునికిుఁ గుంతి, గుంతికి ద్ేవరాతుండు, ద్ేవరాతునకు 
ద్ేవక్షతుిండు ద్ేవక్షతుినకు మథువు మథువునకుుఁ గుర్ువశుండు, 
కుర్ువశునకు ననువు, అనువునకుుఁ బుర్ుహ్ో తుిం, డతనికి నంశు, వతనికి 
సాతితుండు సాతితునకు భజమానుండును భజియును ద్వవుాండును 
వృషరణయు ద్ేవాపృథుండును నందకుండును మహాభోజుండును నన నేడుిర్ు 
పుటిట ; ర్ందు భజమానునకుుఁ బథిమభార్ా యందు నిమొోచి కంకణ వృషుణ లు 
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మువుిర్ును, ర ండవ భార్ా యందు శతజితుత  సహ్సజిితుత  నయుతజితుత నన 
మువుిర్ు బుటిట ; ర్ందు ద్ేవాపృథునికి బభుివు పుటెట ; వీర్ ల్లర్ువుర్ 
పభిావంబులుఁ బెదాలు శ్లి కర్ూపంబునుఁ బఠ యింతు; ర్టిట  శ్లి కార్థం బెటిటదనిన. 

9-710-తేటగతీి 

వినుము దూర్ంబునం ద్ేమి వినుచు నుందు 
మద్వయ చూతుము డగ్ఱ నర్ుగుద్ేర్ 
నర్ులలో బభుికంటె నునితుుఁడు లేడు 
యోజ ద్ేవాపృథున క న యొర్ుుఁడు గలుఁడె?  

9-711-కంద పదాము 
పదునాలుగు వేవుర్ు నఱు 
వద్వయిేవుర్ు నర్ులు ముకిత పడసరర  బభుిం 
డుద్వతుుఁడు ద్ేవాపృథుుఁడును 
బదపడి యోగంబుుఁ ద్ెల్లయుఁబల్లకినకతనన్.  

9-712-వచనము 
మహాభోజుం డతిధ్ార ెకుండు; వాని వంశంబువార్ు భోజులని పలుకంబడిర ; 
వృషరటకి సుమితుిండు, యుధ్ాజితుత ను జనిెంచి; ర్ందు యుథాజితుత నకు 
శినియు, ననమితుిండును జనించిర ; అనమితుినికి నిముిండు, నిముినికి 
సతాిజితుండు, బసిేనుండు నన నిర్ువుర్ు పుటిటర ; మఱియు ననమితుినికి శిని 
యనువాుఁడు వేఱొ కండు గలం; డతనికి పుతుిండు సతాకుండును; నతనికి 
యుయుధ్ానుం డనంబర్ుఁగ న సాతాకియు, నా సాతాకికి జయుండును, 
జయునకుుఁ గుణియు, నా కుణికి యుగంధర్ుండునుం బుటటర ; మఱియు 
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ననమితుినకుుఁ బృశిి యను వేఱొ క కొడుకు గలుఁడు; వానికి శిఫలక చితకిులు 
గల్లగ ; ర్ందు శిఫలుకనకు గాంద్వనియం దకూీర్ుండును, నసంగుండును, 
సార్మే్యుండును, మృదుకుండును, మృదుపచిేవుండును, వర్ెదృకుకను, 
ధృషటవర్ుెండును, క్షతోిప్ేక్షుండును, నర మరా్నుండును, శతుిఘుిండును, 
గంధమాదనుండును, బతిిబాహ్ువును నను వార్ు పనిిదధఱు గ్డుకులును 
సుచార్ు వను కనాకయు జనించిర ; వార యం దకూీర్ునికి ద్ేవలుండును, 
ననుపద్ేవుండునుం బుటటర ; మఱియుుఁ జితుినకుుఁ బృథుండును 
విడూర్థుండును మొదలుగాుఁ గలవార్ు పె్కకండుి వృషరణవంశజాతు ల ైర ; 
భజమానుండు, కుకుర్ుుఁడు, శుచి, కంబళ్బర ిషుండు నన నలువు ర్ంధకునకుుఁ 
బుటిటర ; కుకుర్ునికి వృషరణ  వృషరణకి విలోమతనయుండు, విలోమతనయునుకిుఁ 
గపో తరోముండు గపో తరోమునికి దుంబుర్ు సఖ్ుండెైన యనువును, 
ననువునకు దుందుభి దుందుభికి దవిద్య ాతుండు, దవిద్యాతునకుుఁ 
బునర్ిసువు, నతనికి నాహ్ుకుండను కుమార్ుండు, నాహ్ుకి యనుకనాయుం 
గల్లగ ; రా యాహ్ుకునికి ద్ేవకుం, డుగసీేనుండు నన నిర్ువుర్ు జనించి; ర్ందు 
ద్ేవకునికి ద్ేవలుండు, నుపద్ేవుండును, సుద్ేవుండు, ద్ేవవర్ధనుం డన 
నలుగుర్ు గల్లగర ; వార్లకు ధృతద్ేవయు, శ్ాంతిద్ేవయు, నుపద్ేవయు, 
శ్రదీ్ేవయు, ద్ేవర్క్ితయు, సహ్ద్ేవయు, ద్ేవకియు ననుఁ ద్యబుటటవు లేడుిర్ు 
గల్లగ ర ; వినుము. 

9-713-కంద పదాము 
అసదృశ లల్లతాకార్లుఁ 
గ సలయ కర్తలల ద్ేవకీముఖ్ాల నా 
బిసర్ుహ్నయనల నందఱ 
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వసుద్ేవుుఁడు ప్ెండిియాడె వసుధ్ాధ్ీశ్ా!  

9-714-వచనము 
ఉగసీేనునకుుఁ గంసుండును, నాగోీధుండును, సునామకుండును, కహ్ుిండును, 
శంకుండును, సుభువును, రాషట రపాలుండును, విసృషుట ండును, 
దుషరటమంతుండును ననువార్ు దొ్మెండుి కొడుకులును, కంసయుుఁ, 
గంసవతియు, సురాభువును, రాషట రపాల్లకయు నను కూుఁతులుం బుటటర ; వార్ు 
వసుద్ేవానుజభార్ాల ైర ; భజమానునికి విడూర్థుండును, విడూర్థునికి 
శినియు, నతనికి భోజుండు భోజునికి హ్ృద్వకుండును గల్లగ ; ర్ందు హ్ృద్వకునికి 
ద్ేవమీఢుండు, శతధనువు కృతవర్ెయు నను కొడుకులు గల్లగ ; రా 
ద్ేవమీఢుండు శూర్ుండు ననంబడు శూర్ునికి మార ష యను భార్ా యందు 
వసుద్ేవుండును ద్ేవభాగుండును ద్ేవశవీుండును నానకుండును 
సృంజయుండును శ్ాామకుండును గంకుండును ననీకుండును వతసకుండును 
వృకుండును ననువార్ు పదుగుర్ు గ్డుకులును బృథయు శీుతద్ేవయు 
శీుతకీర తయు శీుతశవీసయు రాజాధ్వద్ేవియు నను కూుఁతు లేవుర్ును బుటిటర ; 
అందు. 
9-52- వసుద్వేుని వంశము 

9-715-ఉతపలమాల 

ధ్ీనయశ్ాల్ల యైెిన వసుద్ేవుుఁడు పుటిటనవ ంట మింటిప్ెై 
నానక దుందుభుల్ మొర్సె నచుాతుుఁ డమతనికిం దనూజుుఁడెై 
మానుగుఁ బుట ట నంచు గర మంబున ద్ేవత లుబబ రాజపం 
చానన! తనిిమితతమున నానకదుందుభి యయిెా వాుఁడిలన్.  
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9-716-కంద పదాము 
తన చెల్లకాుఁడగు కుంతికిుఁ 
దనయులు లేకునిుఁ జూచి తన తనయుఁ బృథం 
దనయుఁగ నిమెన శూుఁర్ుడు 
దన యందల్ల మ్మైతిి నిచెు ధర్ణీనాథా!  

9-717-వచనము 
అయిాంతి కుంతిభోజునింటం బెర్ుగుచుండ, నొకనాుఁడు దురాిసుం 
డర్ుగుద్ెంచిన, నమెహాతుెనకుుఁ గ్నిి ద్వనంబులు పర చర్ాలు చేసర వేలుపలం 
జేర్ంజీర్ు విదాం బడసర, యా విదా లావ ఱుంగ నొకకనా డేకాంతంబున 
వ లుంగుఱేని నాకర ించిన నా దే్వుండు వచిునం జూచి వ ఱుఁగుపడి, యిటినియిె. 

9-718-కంద పదాము 
మంతి పరీక్ార్థం బభి 
మంతిించితిుఁ గాని దే్వ! మదనకీడీా 
తంతంిబుుఁ గోర  చీర్ను 
మంతిించిన తపుప సెైుఁచి మర్లు ద్వనేశ్ా!  

9-719-వచనము 
అనిన నయుావిదకుుఁ బద్వెనీవలిభుం డిటినియిె. 

9-720-మతేతభ వికీీడతిము 
తెఱవా! నీ పలుకటియ్ నసదులే ద్ేవోతతమాహాినముల్ 
మొఱుుఁగంబో లున ? వేలుపలం బడయుటల్ మోఘంబులే నీకు నీ 



1986 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

తఱ ిగర్ాం బగుుఁ బుతుిుఁడుం గలుగు; నీ తార్ుణాముం బూజామౌ 
వ ఱవం గార్ాములేదు; సరగు్ దగునే? వీడిావినమాొననా!  

9-721-చంపకమాల 

అని తగ నియాకొల్లప లల్లతాంగ కి గర్ాము చేసర మింటికిం 
జనియిె ద్వనేశిర్ుం డపుడు చకకని ర ండవసూర్ుాడయ  యనం 
దనర డు పుతుిుఁ గాంచి కృప దప్రప జగజానవాదభీతయిెై 
తనయుని నీటుఁ బో విడిచి తా నర గ ం బృథదండి ియింటికిన్.  

9-722-వచనము 
అ యుావిదను నీ పపి్రతామహ్ుండెైన పాండురాజు వివాహ్ంబయిెా; 
నయాంగనకుుఁ బాండురాజువలన ధర్ెజ, భీమార్ుా నులు పుటిట ; ర్మెగువ 
చెల ి లగు శీుతద్ేవయనుద్ానిం గార్ూషకుం డైెన వృదధ  శర్ె పె్ండిియాడె; 
నయిాదాఱకు మునిశ్ాపంబున దంతవకుతు ండను ద్ానవుండు జనిెంచె; ద్ాని 
తోడంబుట ట వగు శీుతకీర తని గేకయరాజ ైన ధృషటకేతుండు ప్ెండిియాడె; నా 
దంపతులకుుఁ బతిరా్నాదులేవుర్ు పుటటర ; ద్ాని భగ ని యైెిన రాజాధ్వద్ేవిని 
జయతేసనుండు పర ణయంబయిెా; నా మిథునంబునకు వింద్ానువిందులు 
సంభవించిర ; చేద్వద్ేశ్ాధ్వపతి యైెిన దమఘోషుండు శీుతశవీసను బర గహీించె; 
వార్లకు శిశుపాలుం డుదయించె. వసుద్ేవుని తముెుఁడెైన ద్ేవభాగునికిుఁ 
గంసయందుుఁ జితకిేతుబృహ్దబలు ల్లర్ువుర్ు జనించిర ; వాని భాితయగు 
ద్ేవశవీుండనువానికిుఁ గంసవతి యందు వీర్ుండును నిషుమంతుండును 
నుపపతిలి్లర ; వాని సో దర్ుండయిన కంకునికిుఁ గంక యనుద్ానికి బకుండు, 
సతాజితుత , పుర్ుజితుత , ననువార్ుదావిలి్లర ; వాని సహ్జుండయిన సృంజయునికి 
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రాషట రపాల్ల యందు వృషదుర్ెరి్ణాదు లావిర్ావించిర ; వాని యనుజాతుం డయిన 
శ్ాామకునకు సుర్భూమి యందు హ్ర కేశ హిర్ణాాక్షులు పభివించిర ; వాని 
తముెండెైన వతుసండు మిశకీేశియను నపసర్స యందు వృకాద్వ సుతులం 
గనియిె; వాని యనుజుండెైన వృకుండు దూరాిక్ి యందుుఁ దక్ష పుషకర్ 
సాళాిదుల నుతాపద్వంచె; వాని జఘనాజుండయిన యనీకుండు సుద్ామని 
యనుద్ాని యందు సుమితాినీక బాణాదులయిన గ్డుకులం బడసె; వాని 
యనుజుం డెైన యానకుండు గర ణకయందు ఋతుధ్ామ జయులం గాంచె; 
వసుద్ేవునివలన రోహిణి యందు బలుండును గదుండును సార్ణుండును 
దుర్ెదుండును విపులుండును ధృవుండును గృతాదులును, బరర్వి యందు 
సుభదుిండును భదబిాహ్ుండును దుర్ెదుండును భదుిండును భూతాదులుం 
గూడ బనిిదాఱును, మద్వర్ యందు నంద్యపనంద కృతక శీుత శూరాదులును 
గ్సలా యందుుఁ గేశియు, రోచన యందు హ్సత  హేమాంగాదులును, నిళ్ యందు 
యదు ముఖ్ుాలయిన యుర్ువలకలాదులును, ధృతద్ేవ యందుుఁ 
ద్వపిృషుఠ ండును, శ్ాంతిద్ేవ యందుుఁ బశిమీ పశిితీాదులును, నుపద్ేవ యందుుఁ 
గలప వృష్ాట యదులు పదుండుిను, శ్రదీ్ేవ యందు వసుహ్ంస సుధనాిదు 
లార్ు్ ర్ును, ద్ేవర్క్ిత యందు గద్ాదులు ద్ొమెండుిను, సహ్ద్ేవయందుుఁ 
బుర్ూఢ శీుతముఖ్ుా ల నమండుిను, ద్ేవకి యందుుఁ గీర తమంతుండును 
సుషేణుండును భదసిేనుండును ఋజువును సమదనుండును భదుిండును 
సంకరి్ణుండును నను వా రేడుిర్ును బుటిటర ; మఱియును. 
9-53- శ్రీకృష్ాణ వతార్ కథాసూచన 

9-723-కంద పదాము 
దుషటజన నిగహీ్ంబును 
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శిషటజనానుగహీ్ంబు చయేుట కొఱక ై 
యషటమగర్ామున గుణో 
తకృషుట ుఁడు ద్ేవకికి విషుణ ద్ేవుుఁడు పుటెటన్.  

9-724-ఆటవ లద్వ 
విషుణ ుఁ డుద్వతుుఁడెైన వ నుక నా దే్వకి 
భదమిూర త యగు సుభదుిఁ గనియిె; 
నా గుణాఢా ముతతవగు నీకు నర్ుా ను 
దయిత యగుటుఁ జేసర ధర్ణినాథ!  

9-725-కంద పదాము 
ఎపుపడు ధర్ెక్షయ మగు 
న పుపడు పాపంబుప డము నీ లోకములో 
నపుపడు విశ్ేిశుుఁడు హ్ర  
దపపక విభుఁ డయుాుఁ దనుిుఁ ద్ా సృజియించున్.  

9-726-కంద పదాము 
తనమాయ లేక పర్ునకు 
ఘనునకుుఁ నీశిర్ున కాతెకర్తకు హ్ర కిన్ 
జననములకుుఁ గర్ెములకు 
మనుజేశిర్! కార్ణంబు మఱియును గలద్ే?  

9-727-కంద పదాము 
తలుఁపుఁగ న విని మాయా 
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విలసనములు జననవృద్వధ  విలయంబులకుం 
గల్లమి కనుగహీ్ మోక్షం 
బులకును జీవునికి మూలములు నా న గడున్.  

9-728-సీస పదాము 
అటిట  సరేిశుిని కర్యంగ జనాెద్వ; 
 పర్తంతభిావ మ్మపాపటుఁ గలదు 
రాజలాంఛనముల రాక్షసవలిభు; 
 లక్్హిణీశుల ై యవనిుఁ బుటిట 
జనులను బాధ్వంప శ్ాసరంచు కొఱకున ై; 
 సంకరి్ణునితోడ జననమంద్వ 
యమర్ుల మనముల క నై ల కికంపంగ; 
 రాకుండు నటిట  కర్ెములుఁ జేసర 

9-728.1-తటేగతీి 

కల్లయుగంబున జనిెంపుఁ గలుగు నర్ుల 
దుఃఖ్జాలంబు లనిిటిుఁ ద్ొలుఁగ నడచి 
నేల వేుిఁగ లి వార ంచి నిఖిలద్వశల 
విమలకీర్ుత లు వ దచలి్ల వ లసె శ్ౌర .  

9-729-కంద పదాము 
మంగళ్హ్ర కీర త మహా 
గంగామృత మించుక ైనుఁ గరాణ ంజలులన్ 
సంగతము జేసర ద్ాివుఁ ద్ొ  
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లంగును గర్ెంబు లావిలం బగుచు నృపా!  

9-730-కంద పదాము 
వనజాక్షుని మందసరెత 
ఘనకుండలద్ీప్రత గండ కల్లతాననమున్ 
వనితలుుఁ బుర్ుషులుుఁ జూచుచు 
ననిమిషభావంబు లేమి కలయుదు ర్ధ్వపా!  

9-731-సీస పదాము 
జనకుని గృహ్మున జనిెంచి మందలోుఁ; 
 బెర ుఁగ  శతుిలన లిుఁ బీుఁచ మడుఁచి 
ప్ెకకండుి భార్ాలుఁ బెండిియిెై సుతశతం; 
 బులుఁ గాంచి తను నాద్వపుర్ుషుుఁ గూర ు 
కతీువులు పె్కుకలు గావించి పాండవ; 
 క్ర్వులకు నంతుఁ గలహ్ మయిన 
నందఱ సమయించి యర్ుా ను గ ల్లప్రంచి; 
 యుదధవునకుుఁ దతత వ మొపపుఁ జ ప్రప 

9-731.1-ఆటవ లద్వ 
మగధ పాండవ సృంజయ మధు దశ్ార్ి 
భోజ వృషణ యంధకాద్వ సంపూజుాుఁ డగుచు 
నుర ిభర్ము నివార ంచి, యుండ నొలి 
కా మహామూర త నిజమూర త యందుుఁ బొ ంద్ె.  



1991 పో తన తలెుగు భాగవతము నవమ సకంధము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

9-732-చంపకమాల 

నగుమొగమున్ సుమధామును నలినిద్ేహ్ము లచిు కాటప 
టటగు నుర్మున్ మహాభుజము లంచితకుండలకర్ణముల్ మద్ే 
భగతియు నీలవేణియుుఁ గృపార్సదృషరటయుుఁ గలు్  వ నుిుఁ డి 
ముెగుఁ బొ డసూపుుఁగాత గనుమూసరన యపుపడు విచుునపుపడున్.  

9-733-వచనము 
అని చెప్రప. 
9-54- పూర ణ 

9-734-కంద పదాము 
జనకసుతాహ్ృచోురా! 
జనకవచోలబావిప్రన శ్ లైవిహారా! 
జనకామితమంద్ారా! 
జనకాద్వ మహమశిరాతిశయసంచారా!  

9-735-మాల్లని 

జగదవనవిహార!ీ శతుిలోకపహిారీ! 
సుగుణవనవిహార!ీ సుందరీమానహార!ీ 
విగతకలుషపో షీ! వీర్విద్ాాభిలాషీ! 
సిగుర్ుహ్ృదయతోషీ! సర్ిద్ా సతాభాషీ!  

9-736-గదాము 
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ఇద్వ శ్రపీర్మే్శిర్కర్ుణాకల్లత కవితావిచితి కేసనమంతిిపుత ిసహ్జపాండితా 
పో తనామాతా పణిీతంబెైన శ్రీ మహాభాగవతం బను మహాపురాణంబు నందు 
సూర్ావంశ్ార్ంభంబును, వ ైవసితమనువు జనెంబును, 
హ  మచందకిథనంబును, సుదుామాిద్వమను సూనుల చర తంిబును, మర్ుతుత , 
తృణబిందు, శరాాతి, కకుద్వె, సగర్, నాభాగ పమిుఖ్ుల చర తంిబులును, 
నంబరీషుని యందుుఁ బయిోగ ంపబడిన దురాిసుని కృతానిర్ర్థక యగుటయు, 
నిక్ాికు వికుక్ి మాంధ్ాతృ పుర్ుకుతస హ్ర శుంద ిసగర్ భగీర్థ పమిుఖ్ుల 
చర తంిబులును, భాగీర్థీపవిాహ్ వర్ణనంబును, గలాెషపాద ఖ్టాింగ 
పమిుఖ్ుల వృతాత ంతంబును, శ్రరీామచంద ికథనంబును, దద్ీయ వంశపర్ంపరా 
గణనంబును, నిమికథయును, జందవింశ్ార్ంభంబును, బుధ పుర్ూర్వుల 
కథయును, జమదగ ి పర్శురాముల వృతాత ంతంబును, విశ్ాిమిత ినహ్ుష 
యయాతి పూర్ు దుషాంత భర్త ర్ంతిద్ేవ పాంచాల బృహ్దథి శంతను భీషె 
పాండవ క్ర్వ పమిుఖ్ుల వృతాత ంతంబును, ఋశాశృంగ వతిభంగంబును, 
దుిహాానుతుర్ిసుల వంశంబును, యదు కార్తవీర్ా శశి బిందు జామదగాియదుల 
చర తంిబును, శ్రకీృష్ాణ వతార్ కథాసూచనంబును నను కథలుగల నవమ 
సకంథము సంపూర్ణము. 
 



 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

దశమ సకంధము – పూర్ి భాగము 
10.1-1- ఉపో ద్ాా తము 

10.1-1-కంద పదాము 
శ్రకీంఠచాప ఖ్ండన! 
పాకార పమిుఖ్ వినుత భండన! విలస 
తాకకుతరథవంశమండన! 
రాకేందు యశ్లవిశ్ాల! రామనృపాలా!  

10.1-2-వచనము 
మహ్నీయ గుణగర షుఠ లగు నముెని శే్షీుఠ లకు నిఖిల పురాణ వాాఖ్ాాన వ ైఖ్రీ 
సమే్తుం డయిన సూతుం డిటినియిె; అట ి  పరీక్ినిరేందుిండు శుకయోగీందుిం 
గనుంగ్ని. 
10.1-2- పరీక్తిుత  కృషణల్మలలడుగుట 

10.1-3-కంద పదాము 
తెల్లప్రతివి సో మసూర్ుాల 
కులవిసాత ర్ంబు; వార  కులము ధర తీి 
శుల నడవళ్ళును వింటిమి; 
కలర్ూపము ల లి మాకుుఁ గడు వ ఱుఁగులుగన్.  

10.1-4-కంద పదాము 
శ్రలముగల యదుకులమున 
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నేలా పుటెటను మహాతుెుఁ డమశుుఁడు విషుణ ం? 
డే ల్మల మ్మలుఁగ ? న యిేా 
వేళ్ల నే మే్మి చేసె? వివర ంపు తగన్.  

10.1-5-కంద పదాము 
భవములకు మందు; చితత  
శవీణానందము; ముముక్షుజన పదము; హ్ర  
సతవము పశుఘుిుఁడు దకకను 
జ వులకుుఁ దని వయిెా నన డి చెనుఁటియుుఁ గలుఁడే.  

10.1-6-కంద పదాము 
మా ప్ెదాలు మును వేలుపలు 
నోపని భీష్ాెద్వ కుర్ుకులోతతమ సేనా 
కూపార్ము నే కోలము 
పాిపున లంఘి్ంచి ర్కక బాలపదముగాన్.  

10.1-7-కంద పదాము 
మా యమె కుక్ి గుర్ుసుత 
సాయక ప్ీడితుుఁడ న ైన జడు ననుిం గ్ం 
తేయ కుర్ుకులము నిలుపుఁగ 
నా యుతతముుఁ డాతత  చకుీుఁడెై ర్క్ించెన్.  

10.1-8-ఆటవ లద్వ 
కలసర పుర్ుషమూర త కాలర్ూపములను 
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లోకజనుల వ ల్లని లోన నుండ ి
జనె మృతుావులను సంసార్ముకుత ల 
నిచుు నతని చర త మ్మలిుఁ జ పుమ.  

10.1-9-సీస పదాము 
ఊహించి రాముుఁడు రోహిణి కొడు కంచు; 
 నపుపడు యోగీంద!ి చెప్రప తీవు 
ద్ేవకి కడుపున నే వ ర్వున నాతుఁ; 
 డుండెను ద్ేహ్ంబు నొండులేక? 
తన తండి ియిలువాసర వనజాక్షుుఁ డేరీతి; 
 మందకుుఁ బో యిె? నే మంద్వర్మున 
నుండి యిెయాద్వ చేయుచుండెను? దన మే్న; 
 మామ కంసుని నేల నామ మడుఁచె?  

10.1-9.1-ఆటవ లద్వ 
న నిి యిేండుి  మనియిె నిలమీుఁద మనుజుుఁడెై? 
యిెంద ఱెైర  భార్ా? ల ట ి  మ్మలుఁగ ? 
మఱియు నేమి చేసె? మాధవు చార తి 
మ్మంత గలదు? నాకు నేర్పర ంపు.  

10.1-10-వచనము 
అని మఱియు ని టినియిె. 

10.1-11-ఆటవ లద్వ 
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నీ ముఖ్ాంబుజాత నిర్ుెకత హ్ర కథా 
మృతముుఁ ద్ాివుఁ ద్ాివ మే్ను వొదల ; 
వంత మాన ; నీర్ుపట ట  నాుఁకల్లయును 
దూర్మయిెా; మనము తొంగల్లంచె.  

10.1-12-వచనము 
అని పలుకుచుని రాజు మాటలు విని, వ ైయాసర యిటినియిె. 

10.1-13-కంద పదాము 
విషుణ  కథా ర్తుుఁ డగు నర్ు 
విషుణ కథల్ చెపుప నర్ుని వినుచుండు నర్ున్ 
విషుణ కథా సంపశిిము 
విషుణ పద్ీ జలము భంగ  విమలులుఁ జేయున్.  

10.1-14-ససీ పదాము 
రాజేంద!ి విను తొలి్ల రాజలాంఛనముల; 
 వేలసంఖ్ాల ద్ెైతావిభులు దనుి 
నాకమీించిన భార్ మాుఁగుఁజాలక భూమి; 
 గోర్ూపయిెై బహి్ెుఁ జేర్ుఁ బో యి 
కనీిర్ుమునీిర్ుగా రోదనము చేయుఁ; 
 గర్ుణతో భావించి కమలభవుుఁడు 
ధర్ణి నూఱడుఁ బల్లక ధ్ాతిియు వేలుపలుుఁ; 
 గదల్లరా విషుణ నిుఁ గాన నేుఁగ  
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10.1-14.1-తేటగీతి 

పుర్ుషసూకతంబుుఁ జద్వవి యదుాత సమాధ్వ 
నుండి యొకమాట విని వార జఞదావుండు 
వినుుఁడు వేలుపలు ధర్యు నే వినియటిట 
పలుకు వివర ంతు నని పిీ్తిుఁ బల్లక ుఁ దె్ల్లయ.  

10.1-15-కంద పదాము 
యాదవకులమున నమర్ులు! 
మే్ద్వనిప్ెైుఁ బుటటుఁ జనుడు; మీ యంశములన్ 
శ్రదీయితుుఁడు వసుద్ేవున 
కాదర్మునుఁ బుటిట  భార్ మంతయుుఁ బాపున్.  

10.1-16-కంద పదాము 
హ్ర  పూజూర్థము పుట ట ుఁడు 
సుర్కనాలు! భూమియందు సుందర్తనుల ై 
హ్ర  కగజీుుఁడెై శే్షుుఁడు 
హ్ర కళ్తోుఁ బుట ట  దతి్ాయార్ంభుండె.ై  

10.1-17-ఆటవ లద్వ 
ఈ పపించ మ్మలి నే మాయచే మోహి 
తాతె యగుచు నుండు నటిట  మాయ 
కమలనాభు నాజఞుఁ గారాార్థమ్మై నిజాం 
శంబు తోడుఁ బుట ట  జగతి యందు.  
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10.1-18-వచనము 
అని ఇట ి  వేలుపల నియాకొల్లప్ర పుడమి ముద్వాయ నొడంబఱచి తమిెచూల్ల దన 
మొదల్ల న లవునకుం జనియిె; నంత యదు విభుం డయిన శూర్సేనుం 
డనువాుఁడు మథురాపుర్ంబు తనకు రాజధ్ానిగా మాథుర్ంబులు శూర్సేనంబు 
లనియిెడు ద్ేశంబు లేల ం; బూర్ికాలంబున. 

10.1-19-కంద పదాము 
ఏ మథుర్ యందుుఁ నితాము 
శ్రమీనాిరాయణుండు చెలగు, బిియముమ్మై 
నా మథుర్ సకల యాదవ 
భూమీశుల క లి మొదల్ల పుర  యయిెా నృపా!  
10.1-3- వసుద్వేద్వేకలీ పియాణం 

10.1-20-ససీ పదాము 
ఆ శూర్సేనున కాతెజుం డగు వసు; 
 ద్ేవుుఁ డా పుర  నొకక ద్వనమునందు 
ద్ేవకిుఁ బెండిియిెై ద్ేవకియును ద్ానుుఁ; 
 గడువేడక ర్థమ్మకిక కదలువేళ్ 
నుగసీేనుని పుతుిుఁ డులాి సర కంసుండు; 
 చెల ి లు మఱుఁద్వయు నులిసరలి 
హ్ర్ుల పగ్ములుఁ జేనంద్వ ర్పపుఁ ద్ొడంగ ; 
 ముందట భేర్ులు ముర్జములును 

10.1-20.1-ఆటవ లద్వ 
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శంఖ్ పటహ్ములును జడిగ్ని మొోయంగుఁ 
గూుఁతుతోుఁడి వేడక కొనలుసాుఁగ 
ద్ేవకుండు సుతకు ద్ేవకీద్ేవిక ి
నర్ణ మీుఁ దలంచి యాదర ంచి.  

10.1-21-వచనము 
సార్థంబు లయిన ర్థంబుల వేయున నమనూిటిని, గనకద్ామ సముతతంగంబు 
లయిన మాతంగంబుల ననూిటిని, బద్వవేల తుర్ంగంబులను, విలాసవతు 
లయిన ద్ాసీజనంబుల నినూిటి నిచిు, యనిచినం గదల్ల వర్వధూయుగళ్ంబు 
తెర్ువునం జను సమయంబున. 

10.1-22-కంద పదాము 
పగ్ములు వదల్ల వేగ ర్ 
మగ్లముగ ర్థముుఁ గడపు నా కంసుడు లో 
బెగ ్ల్ల యెిగ్ని తలుఁపగ 
ద్వగ్న నశరీర్వాణి ద్వవి నిటినియిెన్.  

10.1-23-కంద పదాము 
తుషట యగు భగ ని మ్మచుుఁగ 
నిషుట ుఁడ వ ై ర్థము గడప్ె; ద్ెఱుగవు మీుఁదన్ 
శిషట యగు నీతలోదర  
యషటమగర్ాంబు నినుి హ్ర యించుుఁ జుమీ.  
10.1-4- కంసుని అడాగ ంచుట 
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10.1-24-వచనము 
అని యిటాి కాశవాణి పల్లకిన నుల్లకిపడి భోజకుల పాంసనుండెైన కంసుండు 
సంచలదంసుండెై యడిదంబు బెడిదంబుగాుఁ బెఱికి, జళిప్రంచి దె్పపర్ంబుగ 
ననుజ కొపుపుఁ బటిట  కపపర్పాట న నొపపఱం ద్వగ చి యొడిసర పటిట , తోుఁబుట ట వని 
తలంపక తెంపుుఁ జేసర తెగవేియ గమకించు సమయంబున వసుద్ేవుండు డగ్ఱి. 

10.1-25-కంద పదాము 
ఆ పాపచితుత  మతుత ం 
గోపాగ ి శిఖ్ానువృతుత ుఁ గ్నకొని తన స 
లాి పామృతధ్ారా వి 
క్ేపణమునుఁ గ్ంత శ్ాంతుుఁ జేయుచుుఁ బల్లక న్.  

10.1-26-ఉతపలమాల 

అనివు నీవు చెల ి ల్లక;ి నకకట! మాడలు చీర్ ల్లచుుటో? 
మనిన చేయుటో? మధుర్ మంజుల భాషల నాదర ంచుటో? 
మినుిల మొోతలే నిజము, మే్లని చంపకు మని మాని రా 
వని! సహింపు మని! తగ దని! వధ్వంపకు మని! వేడెదన్.  

10.1-27-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 
10.1-5- వసుద్వేుని ధర్ెబో ధ 

10.1-28-మతేతభ వికీీడతిము 
చెల్లయల్; కనిియ; ముదారా; లబల; నీ సేమంబె చింతించు ని 
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ర్ెల; ద్ీనిన్ బయలాడుమాటలకు న ై మరాాదుఁ బో ుఁదటిట , స 
తుకల జాతుండవు పుణామూర త వకటా! కోపంబు పాపంబు; న  
చెుల్ల నోహో్ ! తెగ వేయిుఁ బాడి యగునే? చింతింపు భోజేశిరా!  

10.1-29-ససీ పదాము 
మే్నితోడనపుట ట  మృతుావు జనులకు; 
 న లి్ల నేుఁ డెైన నూఱేండి క ైనుఁ 
ద్ెలింబు మృతుావు ద్హే్ంబు పంచత; 
 నందుఁ గరాెనుగుుఁడెై శరీర  
మాఱుద్ేహ్ముుఁ నూుఁద్వ, మఱి తొంటి ద్ేహ్ంబుుఁ; 
 బాయును దన పూర్ి భాగమ్మతిత  
వేఱొ ంటిప్ెైుఁ బెటిట  వ నుకభాగం బెతత ; 
 గమకించు తృణజలూకయునుబో ల ;  

10.1-29.1-ఆటవ లద్వ 
వ ంటవచుు కర్ెవిసర్ంబు; మును మే్లు 
కనివేళ్ నర్ుడు గని విని 
తలుఁపుఁబడిన కార్ాతంతంిబు కలలోనుఁ 
బాడితోడుఁ గానుఁబడిన యట ి .  

10.1-30-కంద పదాము 
తన తొంటి కర్ెరాశికి 
ననుచర్మ్మై బహ్ువికార్మ్మై మనసు వడిం 
జను; నింద్వయిముల తెర్ువులుఁ 
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దనువులు పె్క ైకనుఁ జ డవు తన కర్ెంబుల్.  

10.1-31-ఆటవ లద్వ 
జలఘటాదులందుుఁ జందసిూరాాదులు 
గానబడుచు గాల్లుఁ గదలు భంగ  
నాతెకర్ె నిర ెతాంగంబులను బాిణి 
గదలుచుండు రాగకల్లతుుఁ డగుచు.  

10.1-32-కంద పదాము 
కర్ెములు మే్లు నిచుును; 
గర్ెంబులు గీడు నిచుు; గర్తలు దనకుం 
గర్ెములు బహి్ె క ైనను; 
గర్ెగుుఁ డెై పర్ులుఁ దడవుఁగా నేమిటికిన్?  

10.1-33-కంద పదాము 
కావునుఁ బర్ులకు హింసలు 
గావింపుఁగ వలదు తనకుుఁ గలాాణముగా 
భావించి పర్ుల నొంచినుఁ 
బో వున ? తతులము ప్రదపుఁ బొ ందక యునేి?  

10.1-34-మతతకోకలిము 
వావిుఁ జ ల ి లు గాని పుతిికవంటి దుతతమురాలు; సం 
భావనీయచర త;ి భీర్ువు; బాల; నూతివివాహ్ సు 
శ్రవీిలాసరని; ద్ీన; కంప్రతచితత ; నీ కిద్ె మొొక కదన్; 
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కావవే; కర్ుణామయాతెక; కంస! మానవవలిభా!  

10.1-35-వచనము 
అని మఱియు సామభేదంబులగు పలుకులు పల్లకిన వినియు వాుఁడు 
వేుఁడిచూపుల రాలు నిపుపలుకుపపలు గ్న ననుకంపలేక, తెంపుుఁ జేసర 
చంపకగంధ్వం జంపుఁజూచుట యిెఱింగ  మొఱంగ డి తెఱంగు విచార ంచి తనలో 
నిటినియిె.  

10.1-36-కంద పదాము 
ఎందును గాలము నిజ మని 
పందతనంబునను బుద్వధ ుఁ బాయక ఘనుల ై 
యిెంద్ాుఁక బుద్వధ  న గడెడి 
నంద్ాుఁకుఁ జర ంపవలయు నాతెబలమునన్.  

10.1-37-వచనము 
అని నిశుయించి. 

10.1-38-ససీ పదాము 
ఆపనుిరాల ైన యంగన ర్క్ింప; 
 సుతుల నిచెుద నంట శుభము నేడు; 
మీ ద్ెవి డెఱుగును? మ్మలుఁత పాిణంబుతో; 
 నిల్లచిన మఱునాడు నేర్రాద్ె? 
సుతులు పుటిటర్ యిేని సుతులకు మృతుావు; 
 వాలాయమ్మై వ ంట వచెుననేి 
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బహి్ెచేతను వీుఁడు పా టేమియును లేక; 
 యుండునే? సదుపాయ మొకటి లేద్ె?  

10.1-38.1-తేటగీతి 

ప ంత మాొుఁకులుఁ గాలపక పో యి వహిి 
యెిగసర దవుిలవాని దహించు భంగ  
గర్ెవశమున భవమృతికార్ణంబు 
దూర్గతిుఁ బొ ందు; నిుఁక నేల తొట ిపడుఁగ?  

10.1-39-కంద పదాము 
కొడుకుల నిచెుద నని సతి 
విడిప్రంచుట నీతి; వీుఁడు విడిచిన మీుఁదన్ 
కొడుకులు పుటిటనుఁ గార్ాము 
తడుఁబడద్ే? నాట ికొకక ద్ెైవము లేద్ే?  

10.1-40-కంద పదాము 
ఎనిమిదవ చూలు వీనిం 
దునుమాడెడి నంచు మింటుఁ ద్యర్పుుఁ బలుకుల్ 
వినుఁబడియి;ె నేల తపుపను? 
వనితను విడిప్రంచు టలపుప వ ైళ్ం బనుచున్,  

10.1-41-కంద పదాము 
తినిని పలుకులు పలుకుచుుఁ 
గనీిన తగుఁ బూజ చేసర కంసు నృశంసున్ 
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మనిించి చితత  మ్మర యుఁ బి 
సనాిననుుఁ డగుచుుఁ బల్లక  శ్ౌర  నయమునన్.  

10.1-42-కంద పదాము 
లలనకుుఁ బుటెటడి కొమర్ుని 
వలనం ద్ెగ  దనుచు గగనవాణి పల్లక  నం 
చల్లగ ద వేని మృగాక్ికిుఁ 
గల కొడుకులుఁ జంప నితుత ుఁ గమీమున నీకున్.  

10.1-43-వచనము 
అని యిట ి  పల్లకిన విని కంసుడు కంప్రతావతంసుండెై సంతసరంచి 
గుణగాీహితింబుుఁ గ ైకొని కొందలమందు చెల్లయల్లమందల విడిచి చనియెి; 
వసుద్ేవుండును బదిుకుమందలుఁ గంటి ననుచు సుందర యుం ద్ానును 
మంద్వర్ంబునకుం బయి డెందంబున నానందంబు నొంద్వయుండె; నంతుఁ గ్ంత 
కాలంబు చనిన సమయంబున. 

10.1-44-కంద పదాము 
విడువక కంసుని యెిగు్ లుఁ 
బడ ిద్ేవకి నిఖిలద్ేవభావము తన కే 
ర్పడ నేుఁట నొకని ల కకను 
గ్డుకుల న నమండ ినొకక కూతుం గనియిెన్.  

10.1-45-వచనము 
అందు. 
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10.1-46-ఆటవ లద్వ 
సుదతి మునుి గని సుతుుఁ గీర తమంతుని 
పుట ట ుఁ దడవు కంసభూవర్ునకుుఁ 
ద్ెచిు యిచెుుఁ జాల ధృతి గల్్ల వసుద్ేవుుఁ 
డాసపడక సతామందు నిల్లచి.  

10.1-47-కంద పదాము 
పల్లకిన పలుకులు ద్వర్ుగక 
స లయక వంచనము లేక సుతుల ర పునకున్ 
కలుఁగక యిచిున ధ్ీర్ుం 
డిల వసుద్ేవుండు దకక నితర్ుుఁడు కలడే?  

10.1-48-ఆటవ లద్వ 
మానవేంద!ి సతామతికి దుషకర్మ్మయా? 
ద్ెఱుుఁకగలుగు వాని కిషట  మ్మయా? 
ద్ీశభకితర్తుని కీరాని దె్యాద్వ? 
యెిఱుకలేనివాని కేద్వ కీడు?  

10.1-49-వచనము 
ఇట ి  సతాంబు దపపక కొడుకు నొప్రపంచిన వసుద్ేవుని పలుకులు విని 
నిలుకడకు మ్మచిు కంసుం డిటినియిె. 

10.1-50-ఆటవ లద్వ 
కొడుకు నీవు మర్లుఁ గ్నిప ముె వసుద్ేవ! 
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వ ఱపులేదు నాకు వీనివలన; 
నల్ వీనికి; భవ దషటమ పుతుిండు 
మృతుా వుఁట; వధ్వంతు మీుఁద నతని.  

10.1-51-వచనము 
అనిన నానకదుందుభి నందనుం గ్ని చనియు నానందంబు నొందక, 
దుషటసిభావుండగు బావపలుకులు వినియు నులుకుచుండె; అంత 
10.1-6- మథుర్కునార్దుడువచుుట 

10.1-52-ససీ పదాము 
ఒకనాుఁడు నార్దుం డొయాన కంసుని; 
 యింటికిుఁ జనుద్ెంచి యేికతమున 
మందలోపలనుని నంద్ాదులును, వార ; 
 భార్ాలుుఁ బుతుిలు బాంధవులును 
ద్ేవకి మొదలగు తెఱవలు వసుద్ేవుుఁ; 
 డాద్వగాుఁగల సర్ి యాదవులును, 
సుర్లుగాని, నిజంబు నర్ులు గా ర్ని చెప్రప; 
 కంసుండ! నీవు ర్కకసుడ వనియు 

10.1-52.1-ఆటవ లద్వ 
ద్ేవమయుడు చకి ీద్ేవకీద్ేవికిుఁ 
బుతుిడెై జనించి భూతలంబు 
చెఱుపుఁ బుటిటనటిట  చెనుఁటి దైె్తుాల న లిుఁ 
జంపు ననుచుుఁ జ ప్రప చనియిె ద్వవిక.ి  
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10.1-53-కంద పదాము 
నార్దు మాటలు విని పె్ 
లాి రాటముుఁ బొ ంద్వ యదువు లనిమిషు లనియున్ 
నారాయణకర్ఖ్డ్వి 
ద్ార తుుఁ డగు కాలనేమి ద్ా ననియు మద్వన్.  
10.1-7- ద్వేకవీసుద్వేుల చరె్సాల 

10.1-54-మతేతభ వికీీడతిము 
కలుఁగంబాఱి మఱంద్వుఁ జ ల ి ల్ల నుదగకీోీధుడెై పటిట  బ 
దుధ లుఁ గావించి హ్ర ం దలంచి వ స తోడయత  వార్ు గనిటిట పు 
తుిలుఁ జంప్ెన్; గుర్ు నుగసీేను యదుుఁ దద్యాజాంధకాధ్ీశు ని 
ర్ెలు బటెటం గడు వాల్ల యేిల ుఁ జల మార్న్ శూర్సేనంబులన్.  

10.1-55-ఆటవ లద్వ 
తలి్లుఁదండి ిన ైనుఁ దముె లననిల 
సఖ్ుల న ైన బంధుజనుల న ైన 
రాజాకాంక్షుఁ జేసర రాజులు చంపుదు 
ర్వనిుఁ దఱచు జీవితార్ుథ  లగుచు.  

10.1-56-వచనము 
మఱియును బాణ భరమ మాగధ మహాశన కేశి ధ్ేనుక బక పలింబ తృణావర్త 
చాణూర్ ముషరట  కార షట  ద్వివిధ పూతనాద్వ సహాయ సమే్తుండెై కంసుండు 
కదనంబున మదంబు లడంచిన వదనంబులు వంచికొని, సదనంబులు విడిచి 
యదవల ై, యదువులు, పదవులు వదల్ల నిషధ కుర్ు కోసల విద్ేహ్ విదర్ా 
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కేకయ పాంచాల సాలి ద్ేశంబులుుఁ జొచిుర ; మచుర్ంబులు విడిచి కొందర్ు 
కంసునిం గ్ల్లచి నిల్లచి; ర్ంత. 

10.1-57-కంద పదాము 
తొడితొడిుఁ గంసుడు ద్ేవకి 
కొడుకుల నార్ుిర్ వధ్వంప గుర్ుశ్ేష్ాఖ్ాం 
బొ డవగు హ్ర ర్ుచి యా సతి 
కడుపున నేడవద్వ యిెైన గర్ాం బయిెాన్.  
10.1-8- యోగమాయనాఙ్ఞఞ ప్రంచుట 

10.1-58-వచనము 
అయావసర్ంబున విశిర్ూపుం డగు హ్ర  దనుి నమిెన యదువులకుుఁ 
గంసునివలన భయంబు గలుగు నని యెిఱింగ  యోగమాయాద్ేవి కిటినియిె. 

10.1-59-ససీ పదాము 
గోప్రకా జనములు గోపాలకులు నుని; 
 పసులమందకుుఁ బొ ముె భద!ి నీవు 
వసుద్ేవుభార్ాలు వర్ుసుఁ గంసుని చేత; 
 నాుఁకల బడియుండ నందుుఁ జొర్క 
తలుఁగ  రోహిణి యను తర్ళాక్ి నంద గో; 
 కుల మందు నునిద్వ గుణగణాఢా 
ద్ేవకికడుపున ద్ీప్రంచు శ్ేష్ాఖ్ా; 
 మ్మైన నా తేజ మీ వమర్ుఁ బుచిు 
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10.1-59.1-ఆటవ లద్వ 
నేర్ుప మ్మఱసర రోహిణీద్ేవి కడుపునుఁ 
జొనుపు ద్ేవకికిని సుతుుఁడ నగుదు 
నంశభాగయుతుుఁడన ై యశ్లదకు నందు 
ప లుఁతి కంత మీద బుటెట  దీ్వు.  

10.1-60-కంద పదాము 
నానావిధ సంపదలకుుఁ 
ద్ానకమ్మై సర్ికామద్ాయిని వగు నిన్ 
మానవులు భకితుఁ గ్లుతుర్ు 
కానికలును బలులు నిచిు కలాాణమయిా!  

10.1-61-వచనము 
మఱియు నినుి మానవులు దుర్్ భదకిాళి విజయ వ ైషణవి కుముద చండిక కృషణ  
మాధవి కనాక మాయ నారాయణి యిాశ్ాన శ్ార్ద యంబిక యను 
పదునాలుగు నామంబులం గ్నియాడుదు ర్యిెైా సాథ నంబుల యం”దని 
యిెఱింగ ంచి సరేిశిర్ుండగు హ్ర  ప మెని యానతిచిున మహాపసిాదం బని 
యయోాగనిద ియియాకొని మొొకిక చయాన నియిాల కయిెాడ బాసర వచిు. 
10.1-9- రోహణి ిబలభదుి ని కనుట 

10.1-62-తటేగతీి 

ద్ేవకీద్ేవికడుపులోుఁ ద్ేజర లుి  
ద్ీపత  గర్ాంబు మ్మలినుఁ ద్వగ చి యోగ 
నిద ిరోహిణికడుపున నిల్లప్ర చనియిెుఁ; 
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గడుపు ద్వగ  నంచుుఁ బరర్ులు గలగుఁ బడగ.  

10.1-63-వచనము 
అంత.  

10.1-64-ఆటవ లద్వ 
బలము మిగులుఁ గలుగ బలభదుిుఁ డన లోక 
ర్మణుుఁ డగుటుఁ జేసర రాముుఁ డనగ 
సతికిుఁ బుటెట  గర్ాసంకరి్ణమున సం 
కరి్ణుం డనంగ ఘనుుఁడు సుతుుఁడు.  

10.1-65-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 

10.1-66-కంద పదాము 
ఆనకదుందుభి మనమున 
శ్రనీాథుం డంశభాగశిషటతుఁ జొర్ుఁగన్ 
భానుర్ుచి నతుఁడు వ ల్లుఁగ ను 
గానుఁగుఁ బటటయిెా భూతగణములకు నృపా!  

10.1-67-ఉతపలమాల 

ఆ వసుద్ేవుుఁ డంతుఁ దన యం దఖిలాతెక మాతె భూతముం 
బావనరేఖ్యున్ భువనభదమిున ై వ లుుఁగ్ందుచుని ల 
క్మెవిభుతేజ మచుుపడుఁ జేర ునుఁ ద్ాల్లు నవీనకాంతితో 
ద్ేవకి యొప్ెపుఁ బూర్ియగు ద్వకసతి చందుినిుఁ ద్ాలుు క ైవడిన్.  
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10.1-68-వచనము 
అనిన విని తరాితి వృతాత ంతం బెటియిెా నని రా జడిగ న శుకుం డిటినియిె.  

10.1-69-కంద పదాము 
గుర్ుతర్ముగుఁ దన కడుపునుఁ 
సర్సరజగరాాండభాండ చయములు గల యా 
హ్ర  ద్ేవకికడుపున భూ 
భర్ణార్ధము వృద్వధ ుఁబొ ంద్ె బాలార్ుక కియీన్.  

10.1-70-వచనము 
అంత. 

10.1-71-ససీ పదాము 
విమతులమోములు వ లవ లుఁ బాఱంగ; 
 విమలాసామోము వ ల ిలకుఁ బాఱె; 
మలయు వ ైర్ులకీర త మాసర నలినగాుఁగ; 
 నాతిచూచుకములు నలినయిెా; 
దుష్ాట లయంబుల ధూమరేఖ్లు పుటట ; 
 లేమ యార్ున రోమలేఖ్ మ్మఱసె; 
నర  మానసముల కాహార్వాంఛలు దపప; 
 వనజాక్ి కాహార్వాంఛ దప్ెప;  

10.1-71.1-తేటగీతి 

శమీము సంధ్వల ి  ర పులకు శమీము గదుర్ 
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జడత వాటిల ి  శతుిలు జడను పడుఁగ; 
మనుి ర్ుచియయిెాుఁ బగతుర్ు మనుి చ్ర్ుఁగ; 
వ లుఁద్వ యుదర్ంబులో హ్ర  వృద్వధ ుఁబొ ంద.  

10.1-72-వచనము 
మఱియును. 

10.1-73-ససీ పదాము 
సల్లల మా యిెలనాుఁగ జఠరార్ాకునిుఁ గానుఁ; 
 జనిన క ైవడి ఘర్ెసల్లల మొప్ెప; 
నొగ ుఁ దే్జ మా యింతి యుదర్డింభకు గ్లిుఁ; 
 గద్వసరన కియీ ద్ేహ్కాంతి మ్మఱసెుఁ; 
బవనుుఁ డా కొమె గర్ాసుథ ని సేవింప; 
 నొలసెనా మికికల్ల యూర్ుప లమర ుఁ; 
గుంభిని యా లేమ కుక్ిగు నర ుంపుఁ; 
 జొచుుభంగ ని మంటి చ్ర్వ దనర ;  

10.1-73.1-ఆటవ లద్వ 
గగన మిందువదనకడుపులో బాలు సే 
వలకు ర్ూపుమ్మఱసర వచిునట ి  
బయలువంటి నడుము బహ్ుళ్ మయిెాను; బంచ 
భూతమయుుఁడు లోనుఁ బొ దల సతికి.  

10.1-74-వచనము 
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తదనంతర్ంబ.  

10.1-75-ససీ పదాము 
అతివకాంచీగుణం బలిన బిగ యంగ; 
 వ ైర వధూగుణవజిము వదల ; 
మ్మలిన తనింగ  మ్మయిద్ీవ మ్మఱుుఁ గ కక; 
 దుష్ాట ంగనాతనుదుాతు లడంగ ; 
నాతి కలిన భూషణములు పలపలనగాుఁ; 
 బర్సతీభూషణ పంకుత  ల డల ; 
గలకంఠ  కొయాన గర్ాంబు ద్ొడుా గాుఁ; 
 బర పంథవద్ార్గర్ాములు పగ ల ుఁ;  

10.1-75.1-తేటగీతి 

బొ లుఁతి కలిన నీళాుడు ప ి దుా  ల దుగ 
నహితవలిభ ల ైదువల ై తనర్ుు 
ప ి దుా  లనిియుుఁ గీమమున బో వుఁ ద్ొడగ ుఁ; 
నువిదకడుపున నసురార  యుంటుఁజేసర.  

10.1-76-వచనము 
ఇ విిధంబున. 

10.1-77-ఆటవ లద్వ 
జాఞ నఖ్లునిలోని శ్ార్దయును బో ల  
ఘటములోని దీ్పకళిక బో ల  
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భాితయింట నాుఁకుఁబడియుండె ద్ేవకీ 
కాంత విశిగర్ాగర్ా యగుచు.  

10.1-78-వచనము 
అంత నకాకంతాతిలకంబు న మొెగంబు తెల్లవియును, మే్నిమ్మఱుంగును, 
మ్మలంగ డి స బగునుం జూచి వ ఱుఁగుపడి తఱచు వ ఱచుచుుఁ గంసుండు తనలో 
నిటినియిె. 

10.1-79-కంద పదాము 
కనుిలకుుఁ జూడ బర్ువ ై 
యునిద్వ యిెలనాుఁగగర్ా ములిము గలగన్ 
మున ినిుఁడు నిట ి ండదు 
వ నుిుఁడు చ్ర్ుఁ బో లు గర్ావివర్ములోనన్.  

10.1-80-ఉతపలమాల 

ఏమి దలంచువాుఁడ? నిుఁక న యాద్వకార్ాము? నాుఁడునాుఁటికిం 
గామిని చూలు ప్ెంప్ెసుఁగ ; గర ాణిుఁ జ ల ి ల్ల నాుఁడు ప్ేద నే 
నేమని చంపువాడుఁ? దగవేలని చంప్రతినేని శ్రయీు ను 
ద్ాా మయశంబు నాయువును ధర్ెమునుం జ డిపో వకుండునే?  

10.1-81-కంద పదాము 
వావి యిెఱుంగని కూీర్ుని 
జీవనెృతుుఁ డనుచు నిందుఁ జేయుదు; ర్తడుం 
బో వును నర్కమునకు; దు 
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రాావముతో బదిుకు టలకక బదిుకే తలుఁపన్?  

10.1-82-వచనము 
అని నిశుయించి క్ీర్ాంబు విడిచి, ధ్ెైర్ాంబు నొంద్వ, గాంభీర్ాంబు వాటించి, 
శ్ౌర్ాంబు పకిటించికొనుచు, ద్వగ్నం జ ల్లయల్లం జంపు నగ్ల్లక యిెగ్ని యుగ్డించి 
మాని, మౌనియుం బో ల నూర్ కుండియు. 

10.1-83-ఆటవ లద్వ 
పాపరాని దొ్డా పగపుటెట  నిక న ట ట  
ల్లందుముఖికిుఁ జకి ీయెిపుడు పుట ట ుఁ? 
బుటిటనపుడె పటిట  పుర టింటిలోుఁ ద్ెగుఁ 
జూతు ననుచు న దుర్ుచూచుచుండ.ె  

10.1-84-వచనము 
మఱియు వ ైరానుబంధంబున ననాానుసంధ్ానంబు మఱచి యతండు. 

10.1-85-కంద పదాము 
తిర్ుగుచుుఁ గుడుచుచుుఁ ద్ాివుచు 
నర్ుగుచుుఁ గూర్ుుండి లేచు చనవర్తంబున్ 
హ్ర ుఁ దలుఁచితలుఁచి జగ మా 
హ్ర మయ మని చూచెుఁ గంసుుఁ డాఱని యలుకన్.  

10.1-86-వచనము 
వ ండియు. 
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10.1-87-ససీ పదాము 
శవీణర్ంధమిుల నే శబాంబు వినుఁబడు; 
 నద్వ హ్ర ర్వ మని యాలకించు; 
నక్ిమార్్మున న యాద్వ చూడుఁబడు నద్వ; 
 హ్ర మూర త గానోపు నంచుుఁ జూచుుఁ; 
ద్వర్ుగుచ  ోదే్హ్ంబు తృణమ్మైన సో ుఁకిన; 
 హ్ర కరాఘాతమో యనుచుుఁ నులుకు; 
గంధంబు లేమ్మైన ఘాొణంబు సో ుఁకిన; 
 హ్ర మాల్లకాగంధ మనుచు నదర్ుుఁ;  

10.1-87.1-తేటగీతి 

బలుకు ల విియిెైనుఁ బలుకుచ  ోహ్ర ప్ేర్ు 
పలుకుఁబడియిె ననుచు బిమసర పలుకుుఁ; 
దలుఁపు ల టిటవ ైనుఁ దలుఁచి యా తలుఁపులు 
హ్ర తలంపు లనుచు నలుుఁగుఁ దలుఁచు.  
10.1-10- బిహాెదుల సుత తి 

10.1-88-వచనము 
అ యావసర్ంబున ననుచర్సమే్తుల ైన ద్ేవతలును, నార్ద్ాద్వ మునులునుం 
గూడ నడవ నలువయును, ముకకంటియు నకకడకు వచిు ద్ేవకీద్ేవిగర్ాంబున 
నర్ాకుండెై యుని పుర్ుష్ో తతము నిటిని సుత తియించిర . 

10.1-89-ససీ పదాము 
సతావతిుని నితాసంపాిపత  సాధనుుఁ; 
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 గాలతయిమునందు గలుగువాని 
భూతంబు ల ైదును బుట ట చోటగు వాని; 
 న ైదుభూతంబులం దమర్ువాని 
న ైదుభూతంబులు నడుఁగ న ప్రమెట; 
 బర్ుఁగువానిని సతాభాషణంబు 
సమదర్శనంబును జర ప్ెడువానిని; 
 నినాిశయీింతుము; నీ యధ్నీ 

10.1-89.1-ఆటవ లద్వ 
మాయచేత న ఱుకమాల్లన వార్లు 
ప్ెకుకగతుల నినుిుఁ బరే్ుకొందు; 
ర ఱుగనేర్ుు విబుధు లేకచితతంబున 
నిఖిలమూర్ుత  ల లి నీవ యండుి.  

10.1-90-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.1-91-ససీ పదాము 
పకిృతి యొకకటి పాదు; ఫలములు సుఖ్దుఃఖ్; 
 ములు ర ండు; గుణములు మూుఁడు వేళ్ళు; 
తగు ర్సంబులు నాలు్  ధరాెర్థ ముఖ్ర్ంబు; 
 ల ఱిగ డి విధముల ై ద్వంద్వయింబు; 
లాఱు సిభావంబు లా శ్లక మోహాదు; 
 లూర్ుెలు; ధ్ాతువులగకక యిేడు; 
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ప్ెైప ర్ల నిమిద్వ పంిగలు; భూతంబు; 
 ల ైదు బుద్వధయు మనోహ్ంకృతులును;  

10.1-91.1-తేటగీతి 

ర్ంధమిులు తొమిెద్వయుుఁ గోటర్ములు; పాిణ 
పతత రదశకంబు; జీవేశ పక్ియుగముుఁ 
గలుగు సంసార్వృక్షంబు గలుగుఁ జేయుఁ 
గావ నడుఁగ ంప రాజ వొకకర్ుుఁడ వీవ.  

10.1-92-కంద పదాము 
నీద్ెసుఁ దమచితతము ల్లడి 
యిే ద్సెలకుుఁ బో క గడతు ర ఱుక గలుగువా; 
రా దూడయడుగు కియీ నీ 
పాదం బను నావకతన భవసాగర్మున్.  

10.1-93-ఆటవ లద్వ 
మంచివార  క లి మంగళ్ పది లయుాుఁ 
గలిర్ులకు మే్లుగాని యటిట 
తనువు ల నిియైెినుఁ ద్ాల్లు లోకములకు 
సేమ మ్మలి ప ి దుా  చేయు ద్ీవు.  

10.1-94-కంద పదాము 
ఎఱుిఁగ నవార్ల మనుచును 
గ్ఱమాల్లన యిెఱుక ల ఱిుఁగ  కొందఱు నీ పే్ 
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ర ఱగి యు దలుఁపగ నొలిర్ు 
పఱతు ర్ధ్యగతులజాడుఁ బదెదళాక్ా!  

10.1-95-కంద పదాము 
నీ వార ై నీ దె్సుఁ దమ 
భావంబులు నిల్లప్ర ఘనులు భయవిర్హితుల ై 
యిే విఘింబులుఁ జ ందక 
నీ వఱల డి మే్టిచోట న గడుదు రీశ్ా!  

10.1-96-కంద పదాము 
నిను నాలుగాశమీంబుల 
జనములు సేవింప నఖిల జనముల సతతవం 
బును శుదధంబును శే్యీం 
బును నగు గాతంిబు నీవు ప ందుదువు హ్రీ!  

10.1-97-ససీ పదాము 
నల్లనాక్ష! సతతవగుణంబు నీ గాతంిబు; 
 గాద్ేని విజాఞ నకల్లత మగుచు 
నజాఞ నభేదనం బగు టెట ి ? గుణముల; 
 యందును వ లుుఁగ నీవనుమతింపుఁ 
బడుదువు; సతతవర్ూపంబు సేవింపంగ; 
 సాక్ాతకర ంతువు సాక్ి వగుచు 
వాఙ్ెనసముల కవిలయిెైన మార్్ంబు; 
 గలుగు; నీగుణజనెకర్ెర్హిత 
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10.1-97.1-తేటగీతి 

మ్మైన ర్ూపును బేర్ు నతానఘబుదుధ  
ల ఱుగుదుర్ు; నినుిుఁ గ్లి నూహించుకొనుచు 
వినుచుుఁ దలచుచుుఁ బొ గడుచు వ లయువాుఁడు 
భవము నొందుఁడు నీ పాద భకుత ుఁడగును.  

10.1-98-కంద పదాము 
ధర్ణీభార్ము వాసెను 
బుర్ుష్ో తతమ! యిాశ! నీదు పుట ట వున; భవ 
చుర్ణాంబుజముల పాిపున 
ధర్ణియు నాకసముుఁ గాంచెదము నీ కర్ుణన్.  

10.1-99-ఉతపలమాల 

పుట ట వు లేని నీ కభవ పుట ట ట కీడీయిె కాక పుట ట టే? 
యెిటటనుడున్ భవాద్వదశ ల లిను జీవులయం దవిదా ద్ాుఁ 
బుట ట చు నుండుుఁగాని నినుుఁ బుటిటనద్వంబల ుఁ బొ ంతనుండియుం 
జుటటుఁగ లేని తతిియలుఁ జొకకని యిెకకటి వౌదు వీశిరా!  

10.1-100-ఉతపలమాల 

గుర్ు పాఠీనమవ ,ై జలగహీ్మవ ై, కోలంబవ ై, శ్రనీృకే 
సర వ ,ై భిక్షుుఁడవ ,ై హ్యాననుుఁడవ ై, క్ాెద్ేవతాభర్తవ ై, 
ధర్ణీనాథుడవ ,ై దయాగుణగణోద్ార్ుండవ ై, లోకముల్ 
పర ర్క్ించిన నీకు మొొక కద; మిలాభార్ంబు వార ంపవే.  
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10.1-101-కంద పదాము 
ముచిుర  యునిద్వ లోకము 
నిచులుుఁ గంసాద్వఖ్లులు నిరా్యు లేుఁపన్; 
మచిుకుఁ గావుఁగవలయును 
విచుేయుము తలి్లకడుపు వ డల్ల ముకుంద్ా!  

10.1-102-వచనము 
అని మఱియు ద్ేవకీద్ేవిం గనుంగ్ని యిటినిర . 

10.1-103-మతతకోకిలము 
తలి్ల! నీ యుదర్ంబులోనుఁ బధి్ానబూర్ుషుుఁ డునివాుఁ 
డెలి్ల పుటెటడిుఁ; గంసుచే భయ మింత లేదు; నిజంబు; మా 
క లివార కి భదమియిెాడు; నింక నీ కడు ప్ెపుపడుం 
జలిగావల  యాదవావళి సంతసంబునుఁ బొ ంగుఁగన్.  

10.1-104-వచనము 
అని యివిిధంబున హ్ర ం బొ గడి ద్ేవకీద్ేవిని దీ్వించి ద్ేవత ల్మశ్ాన బహి్ెల 
మునిిడుకొని చని; ర్ంత  
10.1-11- ద్వేక ికృషుణ ని కనుట 

10.1-105-కంద పదాము 
పంకజముఖి నీ ళాుడుఁను 
సంకటపడ ఖ్లులమానసంబుల న లిన్ 
సంకటము ద్య ుఁచ;ె మ్మలిన 
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సంకటములు లేమి తోుఁచె సతుపర్ుషులకున్.  

10.1-106-సీస పదాము 
సిచేంబుల ై ప ంగ  జలరాసు లేడును; 
 గలఘోషణముల మే్ఘంబు లుఱిమ్మ; 
గహీ్తార్కలతోడ గగనంబు రాజిల ి ; 
 ద్వకుకలు మికికల్ల తెల్లవిుఁ ద్ాల ుుఁ; 
గమెని చలిని గాల్ల మ్మలిన వీుఁచె; 
 హ్ోమానలంబు చనెొింద్వ వ ల్లుఁగ ుఁ; 
గ్లుఁకులు కమలాళి కులముల ై సరర  నొప్ెపుఁ; 
 బవిిమలతోయల ై పాఱె నదులు;  

10.1-106.1-తటేగతీి 

వర్పుర్గాీమఘోషయైెి వసుధ యొప్ెప; 
విహ్గ ర్ుత పుషప ఫలముల వ లసె వనము; 
లలర్ుసో నలు గుర సర ర్ యామర్వర్ులు; 
ద్ేవద్ేవుని దే్వకదీ్ేవి గనుఁగ.  

10.1-107-కంద పదాము 
పాడిర  గంధరోితతము; 
లాడిర  ర్ంభాద్వ కాంత; లానందమునన్ 
గూడిర  సరదుధ లు; భయముల 
వీడిర  చార్ణులు; మొర్సె వేలుపలభేర్ుల్.  
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10.1-108-వచనము 
అ యావసర్ంబున. 

10.1-109-కంద పదాము 
సుతుుఁ గన  ద్ేవకి నడురే 
యతి శుభగతిుఁ ద్ార్లును గహీ్ంబులు నుండన్ 
ద్వతిసుత నిరాకర షుణ న్ 
శితీవదనాలంకర షుణ  జిషుణ న్ విషుణ న్.  

10.1-110-కంద పదాము 
వ నుిని నతిపసినుినిుఁ 
గనీిన గని మ్మఱుుఁగుుఁ బో ుఁడి గడు నొపాపర ం 
బునిమనాుఁడు కళానిధ్వుఁ 
గని మహేంద్ాిశచెలువుగల్లగ  నరేంద్ాి!  

10.1-111-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-112-సీస పదాము 
జలధర్ద్ేహ్ు నాజానుచతురాబహ్ు; 
 సర్సీర్ుహాక్షు విశ్ాలవక్షుుఁ 
జార్ు గద్ా శంఖ్ చక ీపదె విలాసుుఁ; 
 గంఠక్సుత భమణికాంతిభాసుుఁ 
గమనీయ కటిసూత ికంకణ కేయూర్ు; 
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 శ్రవీతసలాంఛనాంచిత విహార్ు 
నుర్ుకుండలపభిాయుత కుంతలలలాట ; 
 వ ైడూర్ామణిగణ వర్కిరీట  

10.1-112.1-తటేగతీి 

బాలుుఁ బూరేణందుర్ుచిజాలు భకతలోక 
పాలు సుగుణాలవాలుుఁ గృపావిశ్ాలుుఁ 
జూచి తిలకించి పులకించి చోదా మంద్వ 
యుబిబ చెలరేుఁగ  వసుద్ేవు డుతసహించె.  

10.1-113-కంద పదాము 
సాినముచేయుఁగ రామిని 
నానందర్సాబిధమగుిుఁడెై విపుు లకున్ 
ధ్ేనువులం బద్వవేలను 
మానసమున ధ్ార్వోసె మఱి యిచుుటకున్.  

10.1-114-వచనము 
మఱియు వసుద్ేవుండు. 

10.1-115-కంద పదాము 
ఈ పుర టియింటి కుదా 
ద్ీాపంబును బో ల్ల చాల ద్ీప్రంచె నిజం 
బీ పాపుఁడు నలుమొగముల 
యా పాపని గనిన మే్టి యగు నని భకితన్.  
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10.1-12- వసుద్వేుడుకృషుణ నిప గడుట 

10.1-116-ఆటవ లద్వ 
చాుఁగ  మొొకిక లేచి సర్గున నొసల్లప్ెైుఁ 
గేలుదమిెద్యయిుఁ గీలుకొల్లప్ర 
పాపుఁ డనక వ ఱక పాపని మొదల్లంటి 
పో కల లిుఁ దలుఁచి ప గడుఁ ద్ొడుఁగ .  

10.1-117-కంద పదాము 
ఏ నినుి నఖిలదర్శను 
జాఞ నానందసిర్ూపు సంతతు నపరా 
ధ్ీనుని మాయాదూర్ుని 
సూనునిుఁగాుఁ గంట;ి నిటిట  చోదాము గలద్ే?  

10.1-118-కంద పదాము 
అచుుగ నీ మాయను మును 
చెచుెర్ుఁ ద్వగిుణాతెకముగుఁ జేసరన జగముల్ 
చ్చిున కియీుఁ జొర్కుందువు 
చ్చుుటయును లేదు; లేదు చ్ర్కుండుటయున్.  

10.1-119-సీస పదాము 
అద్వయు న టిన మహ్ద్ాదులుఁ బో ల డి; 
 ద్ెై వేఱు వేఱ యిె ైయనిివిధము 
లగు సూక్షెభూతంబు లమర్ ష్ో డశ వికా; 
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 ర్ములతోుఁ గూడి విరాటటనంగుఁ 
బర్మాతుెనకు నీకు బఱప్ెైన మే్ను సం; 
 పాద్వంచి యందు లోుఁబడియుుఁ బడక 
యుండు సృషరటకి ముని యుని కార్ణమున; 
 వానికి లోనిభవంబు గలుగ;  

10.1-119.1-ఆటవ లద్వ 
దట ి  బుద్వధ  న ఱుుఁగ ననువ ైన లాగునుఁ 
గలుగు చింద్వయిముల కడలనుండి 
వాని పట ట లేక వర్ుస జగంబులుఁ 
గలసర యుండి యైెినుఁ గలయ వ పుడు.  

10.1-120-కంద పదాము 
సర్ిము నీలోనిద్వగా 
సరాితుెుఁడ; వాతెవసుత సంపనుిుఁడవ ై 
సర్ిమయుుఁడ వగు నీకును 
సరేి శిర్! లేవు లోను సందులు వ ల్లయున్.  

10.1-121-ఆటవ లద్వ 
ఆతె వలనుఁ గల్లగ  యమర్ుద్ేహాదుల 
నాతెకంటె వేఱు లవి యటంచు 
దలుఁచువాుఁడు మూఢతముుఁడు గావునుఁ నీశ! 
విశి మ్మలి నీవ వేఱు లేదు.  
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10.1-122-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.1-123-సీస పదాము 
గుణము వికార్ంబుుఁ గోర కయును లేని; 
 నీ వలన జగంబు న ఱి జనించుుఁ; 
బబిుబ; లేదగు; నంచుుఁ బలుకుట తపుపగా; 
 ద్ీశుండవ ై బహి్ె మీవ యిెైన 
నినుుఁ గ్లుు గుణములు నీ యానతులు చేయ, ; 
 భట లశ్ౌర్ాంబులు పతికి వచుు 
పగ ద్వ నీ గుణముల బాగులు నీ వని; 
 తోుఁచును నీ మాయతోడుఁ గూడి 

10.1-123.1-ఆటవ లద్వ 
నీవు ర్కత ధవళ్ నీల వర్ణంబుల 
జగము చేయుఁ గావ సమయుఁ జూడుఁ 
దనర్ు; దట ి  నేుఁడు ద్ెైతుాల దండింపుఁ 
బృథవవి గావ నవతర ంచి తీశ!  

10.1-124-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
మింటన్ మొోసరన మొోత తాల్లమిని లోమే్ండింిప మున్ నీవు నా 
యింటం బుటెటద వంచుుఁ గంసుడు ద్ొడిన్ హింసరంచె నీ యనిలం; 
గంటం గూర్ుకుుఁ ద్ేుఁడు; నీ యుదయ మీ కారాజనుల్ చెపపగాుఁ 
బంటంిపం; డెదురేుఁగుద్ెంచు వడి నీప్ెై నేుఁడు సనిదుధ ుఁడెై.  
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10.1-125-వచనము 
అనుచుండ ద్ేవకీద్ేవి మహాపుర్ుషలక్షణుండును, విచక్షణుండును, 
సుకుమార్ుండునున ైన కుమార్ునిం గని, కంసునివలని వ ఱపున శుచిసరెతయిెై 
యిటినియిె. 
10.1-13- ద్వేక ిచసేరన సుత తి 

10.1-126-సీస పదాము 
అటిటటిట  దనరానిద్ెై మొదల ై నిండు; 
 కొనిద్ెై వ లుుఁగుచు గుణములేని 
ద్ెై యొకక చందంబుద్ెై కలద్ెై నిర ి; 
 శే్షమ్మై కియీలేక చెపపరాని 
ద్ేర్ూపమని శీుతు ల పుపడు నొడివ డ;ి 
 యా ర్ూప మగుచు నధ్ాాతెద్ీప 
మ్మై బహి్ె ర ండవ యర్థంబు తుద్వ జగం; 
 బులు నశింపుఁగుఁ బెదాభూతగణము 

10.1-126.1-ఆటవ లద్వ 
సూక్షెభూతమందుుఁ జొర్గుఁ నా భూతంబు 
పకిృతిలోనుఁ జొర్ుఁగుఁ బకిృతి పోయి 
వాకత మందుుఁ జొర్ుఁగ వాకత మడంగను 
శే్షసంజఞ నీవు చెలువ మగుదు.  

10.1-127-ఉతపలమాల 

విశిము ల్మల ద్వపిుపచు నవిదాకు జుటటమ వ ైన నీకు ద్ా 



2032 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

శ్ాశితమ్మైన కాలమిద్వ సర్ిము వేడబమందు; ర్టిట  వి 
శ్ేిశిర్! మే్లుకుపప! నిను న విుఁడుుఁ గోర  భజించు వాడె పో  
శ్ాశితలక్ిె మృతుాజయ సౌఖ్ాయుతుం డగువాడు మాధవా!  

10.1-128-మతతకోకిలము 
ఒంటి నిల్లు పురాణయోగులు యోగమార్్నిర్ూఢుల ై 
కంటిమందుర్ు గాని, నికకము గాన; రీ భవద్ాకృతిం 
గంటి భదమిుుఁ గంటి; మాంసపుుఁ గనుిలం గనబో ల; ద్ీ 
తొంటరి్ూపుుఁ ద్ొలంగుఁ బెట ట ము తోయజేక్షణ! మొొక కదన్.  

10.1-129-తేటగతీి 

విలయకాలమందు విశింబు నీ పె్దా 
కడుపులోన ద్ాుఁచు కడిమి మే్టి 
నట ుఁడ వీవు; నేుఁడు నా గర్ాజుుఁడ వౌట 
పర్మపుర్ుష! వేడబంబు గాద్ె?  

10.1-130-తర్ళ్ము 
నళినలోచన! నీవు నికకము నాకుుఁ బుటెటద వంచు నీ 
ఖ్లుుఁడు కంసుుఁడు ప్ెదాకాలము కార్యింట నడంచె; దు 
ర్ెల్లనచితుత ని నాజఞజేయుము; మముెుఁ గావుము భీతులన్; 
నులుసు లేక ఫల్లంచె నోచిన నోము ల లిను నీవయిెై.  
10.1-14- ద్వేకవీసుద్వేులపూర్ిఙ్నె 

10.1-131-వచనము 
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అని యిట ి  దే్వకీద్ేవి వినివించిన నీశిర్ుం డిటినియిె; “నవాి! నీవు తొలి్ల 
సాియంభువ మనింతర్ంబున పృశిి యను పర్మపతివతివు; వసుద్ేవుుఁడు 
సుతపుుఁ డను పజిాపతి; మీ ర ర్ువుర్ును సృషరటకాలంబున బహి్ెపంపునం, 
బెంపున నింద్వయింబులం జయించి తెంపున వాన గాల్ల యిెండ మంచులకు 
సెైర ంచి యేికలముల ై యాకలములు ద్వని యేి కలంకంబును లేక వేండంిబుగుఁ 
బండెంిడువేల ద్వవావరి్ంబులు తపంబుల న పంబున మీ ర్ూపంబులు మ్మఱయ 
యోజనాజపంబులు జేసర, డాసర, ప్ేర ు, యర ుంప మీకు నాకుుఁ గలర్ూపుుఁ జూప్ర 
యిేను తిర్ంబులగు వర్ంబులు వేుఁడుుఁ డనిన మీర్ు నా మాయం బాయని 
మోహ్ంబున బిడాలు లేని దొ్డాయడాంబున దుర్్మం బగు నపవర్్ంబుుఁ గోర్క నా 
యిాడు కొడుకు నడిగ న మ్మచిు యటి వర్ం బిచిు మీ కేను పృశిిగర్ుాం డను 
నర్ాకుండన ైతి; మఱియును. 

10.1-132-కంద పదాము 
అద్వతియు కశాపుుఁ డనగా 
విద్వతుల ర్గు మీకుుఁ గుఱుచవేషంబున నే 
నుదయించితి వామనుుఁ డన 
ద్వదిశ్ేంద్ాినుజుడన ై ద్వితీయభవమునన్ 

10.1-133-కంద పదాము 
ఇపుపడు మూుఁడవ బామున 
దపపక మీ కిర్ువుర్కునుుఁ దనయుుఁడ న ైతిం 
జ ప్రపతిుఁ బూర్ిము మీయం 
ద్ెపపటికనిి లేదు జనెమిటప్ెై నాకున్ 
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10.1-134-కంద పదాము 
నందనుుఁ డనియుం బర్మా 
నందంబగు బహి్ె మనియు ననుుఁ దలచుచు నా 
ప్ెంద్ెర్ువు నొంద్ెదర్ు; నా 
యందుల ప్ేిమమున భవము నందర్ు మీర్ల్ 
10.1-15- కృషుణ డు శిశుర్ూప్రయగుట 

10.1-135-వచనము 
అని యిట ి  పల్లకి యిాశిర్ుం డా ర్ూపంబు విడిచి. 

10.1-136-కంద పదాము 
ఱెపప ల్లడక తల్లదండుిలు 
తపపకుఁ దనుుఁ జూడ మాయుఁ దనర  లల్లతుుఁడెై 
యపుప డట  గని పాపని 
యొపుపన వేడుకలు చేసె నొకకొనిి నృపా!  
10.1-16- కృషుణ ని వేిపల ి కుతర్ల్లంచుట 

10.1-137-వచనము 
అంత వసుద్ేవుండు తనకుం జేయవలసరన పను ల్మశిర్ుండెైన హ్ర వలన 
న ఱింగ న వాడు గావున.  

10.1-138-కంద పదాము 
ఆ పుర టి యిలుి  వ లువడి 
పాపనిుఁ దర్ల్లంచుకొనుచుుఁ బఱచెద ననుచున్ 
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ర్ూప్రంప నందుభార్ాకుుఁ 
బాప యగుచు యోగమాయ బభివించె నృపా!  

10.1-139-వచనము 
అయావసర్ంబున 

10.1-140-కంద పదాము 
బిడానిుఁ గర్ముల ఱొ ముెన 
నడాంబుగ బటిట  పదము లలిన యిడుచున్ 
జడానుఁ గావల్ల వార్ల 
యొడుా గడచి పుర టిసాల యొయాన వ డల న్.  

10.1-141-వచనము 
అంత నట. 

10.1-142-కంద పదాము 
నందుని సతికి యశ్లదకుుఁ 
బొ ందుగ హ్ర  యోగమాయ పుటిటన మాయా 
సపందమున నొకక యిెఱుుఁగమి 
కంీదుకొనియిె నూర వార ుఁ గావల్లవార న్.  

10.1-143-వచనము 
అపుపడు చపుపడు కాకుండుఁ దపుపటడుగు ల్లడుచు, నినుప గ్లుసుల 
మ్మలుసులు వీడిన ద్ాలంబులు మహ్ో తాత లుండెైన బిడానికి నడాంబు గాక కీలూడి 
వీడిపడి, యర్ళ్ంబులు విర్ళ్ంబు లయిన సర్ళ్ంబులగు మొగసాలలం గడచి, 
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పాుఁపఱేుఁడు వాకిళ్ళు మర్ల మూయుచుుఁ బడగ ల డగలుగ విప్రప, కప్రప, యిేచి, 
కాచికొని వ ంట నంటి రాుఁగ దూుఁగ  నడచున డ. 

10.1-144-కంద పదాము 
ఆ శ్ౌర కిుఁ దె్ర్ువొసుఁగ ుఁ బి 
కాశ్లదధత తుంగ భంగ కల్లత ధరాశ్ా 
కాశ యగు యమున మును సీ 
తేశునకుుఁ బయోధ్వ తోివ యిచిున భంగ న్.  
10.1-17- శయాననుంచుట 

10.1-145-వచనము 
ఇట ి  యమున ద్ాుఁటి, దూుఁట,ి చని నందునిమందం జేర , యందమంద 
నిదంిబొ ంద్వ, యొడ ల ఱుంగని గ్లిలం ద్ెలుపనొలిక , నితాపసిాద యగు 
యశ్లదశయా నొయాన చినిినలినయా నునిచి, చయాన నయావి కూుఁతు 
న తుత కొని మర్ల నింటికిుఁ బంటింపక వచిు యచిుఱుతపాపను ద్ేవకి పకికం 
జకక నిడి. 

10.1-146-కంద పదాము 
పదముల సంక ల ల్లడుకొని 
మద్వుఁ దలుఁకుచు శూర్సుతుడు మందుుఁడు బో ల న్ 
బెదర్ుగలరీతి ద్ేహ్ము 
గదల్లంచుచు నొద్వుఁగ యుండె గఱువతనమునన్ 

10.1-147-కంద పదాము 
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వనజాక్షునిుఁ ద్ెచుుటయును 
దనసుతుఁ గ్నిపో వుటయును ద్ా న ఱుుఁగక మూుఁ 
గ ననిద ిజొకికయుండెను 
వనజాక్ి యశ్లద రేయి వసుధ్ాధ్ీశ్ా!  

10.1-148-సీస పదాము 
అంత బాల్లక యావు ర్ని యిేడుు చిఱుచపుప; 
 డాల్లంచి వేకన నాుఁకయింటి 
కావల్లవార్ు మే్లకని చూచి తలుపుల; 
 తాళ్ముల్ తొంటివిధమున నుండుఁ 
ద్ెల్లసర చకకన వచిు ద్ేవకి నీళాుడె; 
 ర్ముె ర్మెని భోజరాజుతోడుఁ 
జ ప్రపన నాతుఁడు చిడిముడి పాట తోుఁ; 
 దలపంబుప్ెై లేచి తతతఱమున 

10.1-148.1-తటేగతీి 

వ ండుికలు వీడుఁ బైెచీర్ వేలి్లయాడ 
తాల్లె కీలూడ రోష్ాగ ి దర్పమాడ 
భూర వ రై్ంబుతోుఁ గూడుఁ బుర టియింట ి
జాడుఁ జనుద్ెంచి యా పాపుఁ జంపుఁ గద్వయ.  
10.1-18- ద్వేక ిబిడానువిడువవడేుట 

10.1-149-వచనము 
అంత ద్ేవకీద్ేవి యడాంబు వచిు యిటినియిె. 
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10.1-150-ఉతపలమాల 

అని! శమింపుమని! తగ దలుి ుఁడు గాుఁ డిద్వ మే్నగోడ లౌ 
మనిన జేయు మని! విను మానినిుఁ జంపుట రాచపాడి గా 
దని! సుకీర తవ ై మనుఁగ దని! మహాతుెలు పో వు తోివుఁ బో  
వని! భవతసహో్ దర ుఁ గదని! నినున్ శర్ణంబు వేడెదన్.  

10.1-151-కంద పదాము 
కటాట ; యార్ు్ ర్ు కొడుకులుఁ 
బటిట  వధ్వంచితివి; యాుఁడుుఁబడుచిద్వ; కోడల్; 
న టటన చంపుఁగ వల నే? 
కటిట ుఁడివి గదని! యని! కర్ుణింపుఁ గద్ే.  

10.1-152-కంద పదాము 
పుతుి డు నీ బతిుకునకును 
శతుి ండని వింటిగాన సమయింపుఁ దగున్; 
పుతుి లకు నోమ న ైతిని 
పుతీ ిద్ానంబు జేసర పుణాముుఁ గనవే.  
10.1-19- మాయమింటనుండపిలుకుట 

10.1-153-వచనము 
అని పయిెాదుఁ జకకుఁగ సవర ంచుకొనుచుుఁ బలవర ంచుచు; భాింతిపడి కూుఁతుం 
గకీుకన నకుకనం జకక హ్తుత కొని, చెకుకచెకుకన మోప్ర చకకన 
నుతతరీయాంచలంబున సంచలతం గప్రప చపుపడుగాుఁ గుయిాడ; నయిెాడం 
గయీాం బడి వాుఁడు పో ుఁడిమి చెడుఁ ద్యబుట ట వుం ద్వటిట , చిటిటపటిట  నావుర్ని వాపో వుఁ 
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గావర్ంబున నడుగు లగడిసర తిగ చి వడిం బెడిసరపడం బుడమిప్ెైం బడవేసిరన 
నబాబలయు నేలంబడక ల్మల న గసర నవా ద్వవా మాల్లకా గంధ బంధుర్ మణి 
హారాంబరాదాలంకార్ మనోహార ణియు, గద్ా శంఖ్ చక ీపదెశర్ చాపాసర 
శూలధ్ార ణియున ై యిెనిమిద్వ కర్ంబులం గర్ంబొ పుపచు, సరదధ  చార్ణ కినిర్ 
గర్ుడ గంధరాిద్వ వ ైమానిక నికాయంబుకానుకల్లచిు ప గడ, న గడుచు నచుర్ల 
యాట పాటలకు మ్మచుుచు, మింటనుండి కంటుఁబడి కంట పడుఁ గంసుని 
కిటినియిె. 

10.1-154-ఉతపలమాల 

తెంపర వ ై ప ర ం బొ ర ని ద్ేవకిబిడాలుఁ జినిికుఱిలం 
జంప్రతి వింకన ైన నుపశ్ాంతి వహింపక ఱాలమీుఁద నొ 
ప్రపంప్రతి విసరసరో! యిద్వయు బీర్మ్మ? నా సర్సన్ జనించి నిన్ 
జంప్ెడు వీర్ుుఁ డొకక ద్ెస సతకృతి నొంద్ెడువాడు దుర్ెతీ!  

10.1-155-వచనము 
అని పల్లకి. 

10.1-156-కంద పదాము 
మహ్నీయ గుణాసపదయిెై 
మహిలో నా ద్ేవి జనము మనిింపంగా 
బహ్ు నామ నివాసంబుల 
బహ్ునామములం జర ంచె భద్ాితిెకయిెై.  

10.1-157-వచనము 
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అంత నాబో టి పల్లకిన కల్లకి పలుకులు ములుకుల ై, చెవులుఁ జిల్లకిన, నుల్లకిపడి 
జళ్ళకు గద్వర న మనంబున ఘనంబుగ వ ఱుఁగంద్వ, కంద్వ, కుంద్ెడు 
ద్ేవకీవసుద్ేవుల రావించి, యాద ర్ంబున గార్వించి, చేర  వార తో నిటినియిె. 

10.1-158-ఉతపలమాల 

పాపుుఁడ; బాలఘాతకుుఁడ; బంధు విర్కుత ుఁడ; దుషట చితుత ుఁడన్; 
గోపనుుఁడన్; జర్నెృతుుఁడుఁ; గూీర్ుుఁడ; బాిహ్ెణహ్ంత భంగ  మీ 
పాపల జంప్రతిన్ బయల్ల పలుకల నమిెతి సాధులార్! నా 
పాపము లుగ్డింపక కృపాపర్ుల ై కనరే శమింపరే.  

10.1-159-ఉతపలమాల 

ఒక కడుఁ బాిణులందఱు నిజఞచితకర్ెము లోల్లుఁ ద్వపిపగా 
నొకొకక మే్నితో బొ డమి యొకొకక తోివను రాకపో కలం 
జికుకలుఁ బొ ందుచుండుదుర్ు; చెల్లెని సంసృతితోడుఁ బాయ రే 
న కకడి హ్ంత? మీ శిశువుల కకడి హ్నుాలు? దూఱనేటికిన్.  

10.1-160-కంద పదాము 
పగతుర్ుఁ జ ఱిచితి ననియును 
బగతుర్చేుఁ జ డితి ననియు బాలుుఁడు తలుఁచున్; 
బగ చెలుములు లే వాతెకుుఁ 
బగచెలుముల కీలు కర్ెబంధము సుండమ.  

10.1-161-వచనము 
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అని పల్లకి కనీిర్ు నించి, వగచి, వ ఱచుచు, ద్ేవకీవసుద్ేవుల పాదంబులుఁ 
బట ట కొని, సంక లలు విప్రపంచి, మికికల్ల యకకఱ గల వాకాంబుల న ైకాంబులు 
న ఱప్రన, వార్ును బర తపుత ం డెైన కంసునిుఁ జూచి, రోషంబును బాసర; ర్ంత నా 
వసుద్ేవుండు బావ కిటినియిె. 

10.1-162-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బావా! నీ వచనంబు నికకము సుమీ; పాిణుల్ గతజాఞ ను ల ై 
నీవ ేనంచును లోభ మోహ్ మద భీ నిర ెతతిామోద శ్ల 
కావేశంబుల నొండొర్ుం బొ డుతు రేకాకార్ుుఁడెై సర్ిర్ూ 
పావిషుట ండగు నీశిర్ుం ద్ెల్లయలే ర్నోానావిభాింతుల ై 
10.1-20- కంసునిక ిమంతుి ల సలహా 

10.1-163-వచనము 
అని యిట ి  బసినుిల ైన ద్ేవకీవసుద్ేవుల యనుజఞ బడసర కంసుం డింటికిం జని 
యా రేయి గడప్ర, మఱునాుఁడు ప ి దుా నం గదాీనం దనకుం బర్తంతుిలగు 
మంతుిల రావించి, యోగనిద ివలనం ద్ా వినిన వృతాత ంతం బంతయు 
మంతనంబున న ఱింగ ంచిన, నపుడు వార్ లతని కిటినిర . 

10.1-164-కంద పదాము 
ఇటటయినుఁ దడయ నేటికి? 
పటటణముల మందలందుుఁ బల ి ల న లిన్ 
బుటెటడి ప్ెర ుఁగ డి శిశువులుఁ 
బటిట  వధ్వంచెదము మముెుఁ బంపు మధ్ీశ్ా!  
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10.1-165-మతేతభ వికీీడతిము 
భవద్ీయోజావల బాహ్ు చాప విలసద్ాబణావళీ భగుిల ై 
ద్వవిజాధ్ీశిర్ు లే కియీంబడిర్ యేి ద్ేశంబులం డాుఁగ రో 
శివునిం జొచిుర్ బహి్ెుఁ జ ంద్వర్ హ్ర న్ సేవించిరో మౌని వృ 
తిత  వనాంతంబుల నిల్లురో మనకు శ్లధ్వంపం దగున్ వలిభా!  

10.1-166-కంద పదాము 
నొచిుర  శ్ాతవిు లనుచును 
విచులవిడిుఁ ద్వర్ుగ వలదు వివిధ్ాకృతులన్ 
ముొచిుల్లవతుత ర్ు వార్లు 
సచిునయంద్ాుఁక మఱవుఁ జన దధ్వపునకున్.  

10.1-167-కంద పదాము 
ఒతితకొనుచురానీుఁ జనుఁ 
ద్ెతితన రోగముల ర పుల నింద్వయిముల ను 
తపతిత  సమయములుఁ జ ఱుపక 
మ్మతతన గారాదు రాదు మీుఁద జయింపన్.  

10.1-168-మతేతభ వికీీడతిము 
అమర్శ్ేణీికి న లిుఁ జకి ీముఖ్ర్ుం డా చకి ీయేిధర్ెమం 
దమర్ున్; గోవులు భూమిద్ేవులు ద్వతిక్ామాియ కార్ుణా స 
తాములున్ యాగతపో దమంబులును శదీ్ాధ శ్ాంతులునిిషుణ ద్ే 
హ్ము ల్లనిింటిని సంహ్ర ంచిన నతం డంతంబునుం బొ ంద్ెడిన్.  
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10.1-169-వచనము 
కావున. 

10.1-170-ఉతపలమాల 

చంపుదు మే్ నిల్లంపులను? జంక ల ఱంక లుఁ ద్ాపసావళిం 
బంపుదు మే్ కృతాంతకునిపాల్లకిుఁ? గేపీులతోడ గోవులన్ 
దుింపుదు మే్? ధరామర్ులుఁ ద్యలుదు మే్? నిగమంబులన్ విద్ా 
ర ంపుదు మే్? వసుంధర్ హ్ర ంపుదు మే్? జననాథ! పంపుమా.  

10.1-171-వచనము 
అని పలుకు మంతుిల మంతంిబుల నిమంతిితుండెై బాిహ్ెణ నిరోధంబు నిషేధం 
బని తలంపక కాలపాశబదుధ ండయి విపాిద్వ సాధుమానవులుఁ జంప ద్ానవులం 
బంప్ర యంతిపుర్ంబునకుం జనియిె; ననంతర్ంబ యా ర్కకసులు వ కకసంబు 
లగు మొకకలంబుల సజానులపజాలంబడి తరా్న గరా్న భరా్నాద్వ దురా్నతింబులం 
జేసర నిర ాంచి పాపంబు లార ాంచిర . 

10.1-172-ఆటవ లద్వ 
వ దక ివ దకి ద్ెైతావీర్ులు సాధుల 
నడుఁప వార  బలము లణుఁగ పో యిె 
యశము సరర యు ధర్ె మాయువు భదంిబు 
నార్ాహింసచేయ నడుఁగుుఁగాద్ె.  
10.1-21- కృషుణ నిక ిజాతకర్ెచేయుట 

10.1-173-వచనము 
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అంత మందలో నందుండు నందనుండు పుట ట ట యిెఱింగ  మహానందంబున 
న ఱవాదులగు వేదవిదులం బిల్లప్రంచి, జలంబులాడి, శుచియిెై శృంగార ంచుకొని, 
సిసరత  పుణాాహ్ వచనంబులు చద్వవించి, జాతకర్ెంబు జేయించి, ప్రతృద్ేవతల 
నర ుంచి కేపీులతోడుఁగూడుఁ గ ైజేసరన పాుఁడిమొదవుల ర ండులక్షలను గనక కలశ 
మణి వసన విశ్ాలంబుల ైన తిల శ్ ైలంబుల లేడింటిని భూద్ేవతల కిచిున. 

10.1-174-కంద పదాము 
ఈ యాభీర్కుమార్ుుఁడు 
శ్రయీుతుడెై వీర్వ ైర జేతయున ై ద్ ీ
రాాయుషెంతుం డగు నని 
పాయక ద్ీవించి ర్పుడు బాిహ్ెణ జనముల్.  

10.1-175-కంద పదాము 
దుందుభులు మొర్సె; గాయక 
సంద్యహ్ము పాడ;ె సూత సముద్ాయముతో 
వంద్వజనులు కీర తంచిర  
కంీదుగ వీతెంచె భదకిాహ్ళ్ ర్వముల్.  

10.1-176-కంద పదాము 
పలివ తోర్ణసుర్ుచిర్ 
వలి్మధిజరాజిధూపవాసనములతో 
సలిల్లతముల ై యొప్ెపను 
వలివవలిభుల యిండి వాకిం డెి లిన్  
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10.1-177-కంద పదాము 
పసుపులు నూన లు నలుఁద్వన 
పసుఁ దనర  సువర్ణబర ిబర్ిపభితోుఁ 
మిసరమి గల్లగ  వ లుగ్ందుచుుఁ 
బసు లనిియుుఁ మందలందుుఁ బసిర ంచె నృపా!  

10.1-178-కంద పదాము 
కేళీ్ళుఱికి మసల  లేుఁగలు; 
మలిడిగ్ని ఱంక  ల్లడియిె మదవృషభంబుల్; 
ప్ెలుి గ మొదవులు ప దుుఁగుల 
జలి్లంచెం బాలు బాలుసంభవవేళ్న్ 

10.1-179-కంద పదాము 
ఆర్ుఁగుఁ జద్వవ డి ప గడెడి 
వార కి విదాలను బతిుకువార కి లేమిం 
జేర న వార కి న లిను 
గోర్క మును నందు డిచెు గోధనచయముల్.  

10.1-180-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-181-కంద పదాము 
కంచుకములు తలచుట ి ను 
కాంచన భూష్ాంబర్ములుుఁ గడు మ్మఱయుఁగ నే 
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తెంచిర  గోపకు లందఱు 
మంచిపద్ార్ధములు గ్నుచు మాధవుుఁ జూడన్.  

10.1-182-కంద పదాము 
ఏతెంచి చూచి చెలుఁగుచు 
నేతులుఁ బెర్ుుఁగులను బాల నీళ్ును వ నిం 
బీితి వసంతము లాడిర  
యాతుర్ుల ై సర్సభాష లాడుచు గ్లిల్.  

10.1-183-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 

10.1-184-ఆటవ లద్వ 
ఏమినోము ఫలమొ యింత ప ి  దాొ్క వార్త 
వింటి మబలలార్! వీను లలర్ 
మన యశ్లద చినిిమగవానిుఁ గన  నట 
చూచి వతత  మమె! సుదతులార్!  

10.1-185-వచనము 
అని యొండొర్ుల లేప్రకొని గోప్రక లోప్రకలు లేని చితతంబుల న తితన తతతఱంబు 
లగతుత కొన నుద్ార్ంబులగు శృంగార్ంబులతో నిండుి  వ లువడి. 

10.1-186-కంద పదాము 
జడగతులును బలుప్రఱుదులుుఁ 
బిడకి డు నడుములును వలుుఁద బిగ  చనుుఁగవలున్ 
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వ డుఁద నయనములు సరర  తడుఁ 
బడు మోములు భమిర్చికుర్భర్ములు నమర్న్.  

10.1-187-ఉతపలమాల 

వేడుకతోడుఁ గ్ీముెడులు వీడుఁ గుచోపర హార్రేఖ్ ల 
లాి డుఁ గపో లపాల్లకల హాటకపతరి్ుచుల్ వినోదనం 
బాడుఁ బటాంచలంబు లసరయాడుఁగుఁ జేర  యశ్లద యింటికిన్ 
జేడయి లేగ  చూచి ర్గ  జిషుణ ని విషుణ నిుఁ జినిికృషుణ నిన్.  

10.1-188-వచనము 
చూచి సంతసరంచి తెచిున కానుక ల్లచిు.  
10.1-22- జలకమాడంిచుట 

10.1-189-తేటగతీి 

పాపనికి నూన ుఁ దలయంటి పసుపుుఁ బూసర 
బో ర్ుకాడించి హ్ర ర్క్ష ప మెటంచు 
జలము లగక కొనిి చుటిట  రాుఁజలి్ల తొటి 
నునిచి దీ్వించి పాడి ర్ యుావిద ల లి.  

10.1-190-కంద పదాము 
జఞజఞ కమలదళేక్షణ! 
జఞజఞ మృగరాజమధా! జఞజఞ కృష్ాణ ! 
జఞజఞ పలివకర్పద! 
జఞజఞ పూరేణందువదన! జఞజఞ యనుచున్.  
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10.1-191-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.1-192-కంద పదాము 
పలు తోయంబులు జగములుఁ 
బలు తోయములందు ముంచి భాసరల ి డి యా 
పలుతోయగాుఁడు వలివ 
లలనా కర్తోయములుఁ జ లంగుచుుఁ దడియున్.  

10.1-193-కంద పదాము 
లోకములు నిదుర్ బో వుఁగ 
జఞకొట ట చు నిదుర్బో ని సుభుఁగుడు ర్మణుల్ 
జఞకొటిట  పాడ నిదుర్ం 
గ ైకొను కియీ నూర్కుండెుఁ గను ద్ెఱవకయున్.  

10.1-194-సీస పదాము 
ఏ బాము ల ఱుగక యేిపార్ు మే్టికిుఁ; 
 బసుల కాపర యింటుఁ బాము గల్లగ ; 
నే కర్ెములు లేక యెినయు న కకటికిని; 
 జాత కర్ెంబులు సంభవించె; 
నే తలి్ల చనుుఁబాలు న ఱుుఁగని పోి డ య; 
 శ్లద చనుిలపాల చ్ర్వ న ఱిుఁగ ; 
నే హాని వృదుధ లు న ఱుుఁగని బహి్ెంబు; 
 ప ద్వుఁగ టిలో వృద్వధ ుఁ బొ ందుఁ జొచెు;  
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10.1-194.1-తటేగతీి 

నే తపములన ైన న లమిుఁ బండనిపంట 
వలివీ జనముల వాడుఁ బండె; 
నే చదువుల న ైన నిటిటటిట  దనరాని 
యర్థ మవయవముల నంద మంద్ె.  

10.1-195-మతేతభ వికీీడతిము 
చెయువుల్ చేయుతఱిన్ విధ్ాతకర్ణిం జ నొిందు సంతోష దృ 
షరటయుతుండెై నగుచున్ జనారా్నుని మాడికం బొ లుు రోషరంచియు 
ని యిెడన్ ర్ుదుినిభంగ  నొపుపను సుఖ్ానందంబునం బొ ంద్వ త 
నెయుడెై బహి్ెముభాతి బాలుుఁడమర్ునాబహ్ుళ్ా బాలాంబునన్.  

10.1-196-వచనము 
అయావసర్ంబున 

10.1-197-ఆటవ లద్వ 
కొడుకుుఁ గని వేడక కొనసాగ రోహిణిుఁ 
జీర్ుఁ బంచి చితచిేలములను 
మండనముల నిచిు మనిించె నందుుఁ డా 
యంబుజాక్ి ప్ీితయిెై చర ంచె.  
10.1-24- నందుడువసుద్వేునిచూచుట 

10.1-198-వచనము 
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అద్వ మొదలు మొదవుల కదుపులు ప దువులు గల్లగ  యుడె; నంత నందుండు 
గోపకుల ననేకుల గోకులర్క్షకు దక్షుల ైన వార ని నియమించి మథుర్కుం జని 
కంసునకు నేుఁటేుఁటం బెటెటడి యర ంబెటిట  వీడొకని వసుద్ేవుని కడకుం జని 
యథయచితంబుగా దర శంచిన. 

10.1-199-కంద పదాము 
నందుని గనుుఁగ్ని పాిణముుఁ 
బొ ంద్వన బొ ంద్వయునుుఁ బో ల ుఁ బొ లుపార్ుచు నా 
నంద్ాశీులు గడకనుిల 
గంీదుకొనం గేలుసాుఁచి క్ుఁగ టుఁ జేర ున్.  

10.1-200-వచనము 
మఱియుుఁ గ్ుఁగ ల్లంచుకొని, సుఖ్ాసీనునింగాుఁజేసర, వసుద్ేవుండు దన 
కొడుకువలని మోహ్ంబు ద్ీప్రంప నందుని కిటినియిె. 

10.1-201-కంద పదాము 
సంతతి లేదని మును ఘన 
చింతనముల మునిుఁగ  ముద్వసర చికికన నీకున్ 
సంతతి గల్లగ ను భాగాము; 
సంతతిహమనునికి సౌఖ్ాసంతతి గలద్ే?  

10.1-202-కంద పదాము 
ప డగంటి నినుి బతిికితిుఁ 
గడచితి నాపదల నింకుఁ గార్ాములం ద్ే 
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యెిడమడుగు లేని న చుల్లుఁ 
బొ డగాంచుట చచిు మర్లుఁ బుట ట టగాద్ే.  

10.1-203-కంద పదాము 
పలుపాట లుఁబడు జనులకు 
నిల నొకచ  ోనుండుఁ గలద్ె? యేిఱులవ ంటం 
గలసర చను మాొుఁకు లనిియుుఁ 
బలువ ంటలుఁ బో వుుఁగాక పాయక యునేి?  

10.1-204-మతేతభ వికీీడతిము 
పలు రోగంబుల నొందకునివ  పసుల్? పాల్లచుునే ధ్ేనువుల్? 
గ్లుఁకుల్ వాగులు వార పూర తములే? గోషఠ పది్ేశంబులం 
బులులున్ దుపుపలు సంచర ంపవుగద్ా; ప లాపర్ునే ఘోషముల్? 
కలవే పచుని పూర జొంపములు తతాకంతార్ భాగంబులన్?  

10.1-205-కంద పదాము 
తన పుత ిమిత ిముఖ్ర్ులుఁ 
దనుపక చూడకయు వార్ు దఱిుఁగ  నశింపన్ 
మనుచు గృహ్మే్ధ్వయాశమీ 
మున నుండెడువాని కొకక మోదము గలద్ే?  

10.1-206-కంద పదాము 
నీ కాంతయొదా నీవును 
నీ కాంతయు గార్వింప నినుుఁ దండిగి నా 
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లోకంిచుచు నీ మందను 
నా కొడు కునాిుఁడ?ె నంద! నంద్ానిితుుఁడెై.  
10.1-25- వసుద్వేనందులసంభాషణ 

10.1-207-వచనము 
అనిన నందుం డిటినియిె. 

10.1-208-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నీకున్ ద్ేవకికిన్ జనించిన సుతానీకంబుుఁ ద్యడయత డ ము 
నీికంసుండు వధ్వంచె; మీ సుతుఁ దుద్వన్ హింసరంపుఁ జే తప్రప తా 
నాకాశంబున కేగ ; బాల యిద్వ; ద్ెైవాధ్ీనమాపదాశన్ 
శ్లకంబందున  తజుఞ ుఁ; డూఱడిలు నా సూనుండు నీ సూనుుఁడే.  

10.1-209-వచనము 
అనిన వసుద్ేవుండు నందునికి మఱియు నిటినియిె. 

10.1-210-కంద పదాము 
జనపతి కర  యిడితివి; మముుఁ 
గనుుఁగ్ంటివి; మే్ము నినుిుఁ గంటిమి; మే్ల 
యిెాను; బొ మిెంకను గోకుల 
మున నుతాపతములు ద్య ుఁచు మునుకొనవలయున్.  

10.1-211-వచనము 
అని పల్లకి వసుద్ేవుండు నంద్ాదుల ైన వలివుల వీడొకల్లప్రన వార్లు గ్బుబన 
వడిగల గ బబలం బూనిన శకటంబులు పకిటంబులుగ న కిక తమతమ 
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పల ి లతోివలుపటిట  చని రా నందుండు పతిీతంబుల ైన యుతాపతంబులు ముందర్ుఁ 
బొ డగని శ్ౌర  తనతోుఁ బల్లకిన పలుకులు తపపవనుచుుఁ దలంచుచుండె; నంత. 
10.1-26- పూతన వేిపల ి కొచుుట 

10.1-212-సీస పదాము 
కంసుపంపున బాలఘాతని పూతన; 
 పల ి ల మందలుఁ బటటణముల 
నిల యిెలిచ  ోబాలహింస గావించుచుుఁ; 
 జనుచు న విని పే్ర్ు శవీణవీధ్వుఁ 
బడిన యంతన సర్ిభయనివార్ణ మగు; 
 నటిట  దైె్తాాంతకుం డవతర ంచి 
యుని నందునిపల ి  కొకనాడు ఖ్ేచర ; 
 యిెై వచిు యందు మాయాపయిుకితుఁ 

10.1-212.1-తటేగతీి 

గామర్ూప్రణి యైెి చ్చిు కానకుండ 
నర గ  యిలి్లలుి  దపపక యర్సరకొనుచు 
నందగృహ్మున బాలునినాద మొకటి 
విని పమిోద్వంచి సుందరీవేష యగుచు.  

10.1-213-మతతకోకిలము 
కాీలుకనుిలు గుబబచనుిలుుఁ గందుుఁబొ ందని చందుర్ుం 
బో లు మోమును గలుా  లేదను బుద్వధ  దూఱని క్ను హే 
రాళ్మ్మైన ప్రఱుందు పలివరాగ పాద కర్ంబులుం 
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జాల ద్ొ డాగు కొపుప నొపపగ సర్ిమోహ్నమూర తతోన్ 

10.1-214-మానినీ 

కాంచనకుండలకాంతులు గండయు; 
 గంబునుఁ గేళీ్ళుఱుకన్ జడప్ెై 
మించినమల ి ల మే్ల్లమి తావులు; 
 మ్మచిు మద్ాళ్ళలు మింటను రా 
నంచిత కంకణహార్ర్ుచుల్ చెలు; 
 వార్ుఁగుఁ బెైవలు వంచల నిం 
చించుక జార్ుఁగ నిందునిభానన; 
 యేిగ ుఁ గుమార్ుని యింటికిన ై.  

10.1-215-వచనము 
ఆ సమయంబునన్. 
10.1-27- పూతన బాలకృషుణ నిచూచుట 

10.1-216-మతేతభ వికీీడతిము 
సరర  మముెన్ బతిుకంగుఁజూచుకొఱక ై శృంగార్వేషంబుతో 
నర్ుద్ేనోపు నటంచు గోప్రకలు జిహ్ిల్ రాక మోహించి త 
తపర్ుల ై చూడ లతాంగ  పో యి కనియిెం బర్ాంకమధాంబునం 
బర్ు భసాెనలతేజు దురా్నవధపాిర్ంభకున్ డింభకున్.  

10.1-217-వచనము 
కని కద్వయవచుు సమయంబున. 
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10.1-218-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ లోకేశిర్ుుఁ డా చరాచర్విభుం డా బాలగోపాలుుఁ డా 
బాలధింసరని గ్ంట  కంటిడి వ సన్ బాల్లంతచందంబునన్ 
బాల్లండిన్ విష మూని వచుుట మద్వన్ భావించి లో నవుిచున్ 
గాలుం గేలు న ఱుంగకుని కర్ణిం గనోెడిు గుర ిట ట చున్.  
10.1-28- పూతన కృషుణ నిముద్ాా డుట 

10.1-219-కంద పదాము 
ఆ పాపజాతి సుందర  
యా పాపని పానుపుఁ జేర్ నర గ  కర్ములన్ 
లేప్ర చనుంగవ శిశువున్ 
మోపుచు ముద్ాా డి శిర్ము మూర్కని పల్లక న్.  

10.1-220-కంద పదాము 
చను నీకు గుడుపుఁజాల డి 
చనువార్లు లేర్ు; నీవు చనవల  ననుచుం 
జనుుఁగుడుప్ర మీుఁద నిలుకడుఁ 
జనుద్ాన ననంగ వేడకుఁ జనుుఁ జనుుఁ గుడుపన్.  

10.1-221-కంద పదాము 
నా చనుుఁబా లగక గుీక కుఁడు 
నో! చినిికుమార్! తాివు మొయాన ప్రదపన్ 
నీ చెలువ మ్మఱుుఁగ వచుును 
నా చెలువము సఫల మగును నళినదళాక్ా!  
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10.1-222-వచనము 
అని బాలు నుద్ేాశించి ముద్ాా డెడి భంగ  మాటలాడెడి చేడియం  జూచి. 
10.1-29- పూతన కృషుణ నికపిాల్లచుుట 

10.1-223-మతేతభ వికీీడతిము 
వనితా! ముటటకుమమె; చనుిుఁగుడుపనిలామె; నీ చనుిమా 
తనయుం డొ లిుఁడు; పాసరప మెని యశ్లద్ా రోహిణుల్ చీర్ుఁ గ ై 
కొన కీక్ించుచు మాయుఁ బనిి ప్ెలుచంగోశంబులో వాలు మ్మ 
లుపన రాజిలుి చు మాటమ్మతత ుఁదనమున్ లోవాడియునేిర్పడన్. 

10.1-224-వచనము 
కద్వసర కల్లకి పలుకులు పలుకుచు నులుకుచెడి జళ్ళకు చ్ర్క యిెదుర్ 
నిదుర్ంగద్వర న ఫణిని ఫణియని యెిఱుంగక గుణమతిం ద్వగుచు జడమతి 
బెడంగునుఁ గఱటిజఱభితెఱవ వ ర్వునం జనుద్ెంచి పఱపునడుమ నొఱపు గల్లగ  
మ్మఱయుచుుఁ గనుంగవం దె్ఱవక వ ఱపుమఱపున ఱుంగక కొమర్ుమిగులు 
చిఱుతకొమర్ునిం ద్వగ చి తొడలనడుమనిడుకొని యొడలు నివుర్ుచు న డ న డ 
మమతం గడలుకొలుపుచు నాుఁకొని చినిియని! చనుి గుడువు మని 
చనిిచుు సమయంబున. 
10.1-30- పూతనసతుత వ ప్లీుుట 

10.1-225-సీస పదాము 
మే్లగకని తెఱుఁగున మ్మలినుఁ గనువిచిు; 
 కేగీంటుఁ జూచుచుుఁ గ ద్వకి నీల్్ల 
యావుల్లంచుచుుఁ జేతు లాకసంబునుఁ జాుఁచి; 
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 యొద్వుఁగ ల్ల యాుఁకొని యోజనూద్వ 
బిగ చనుిగవుఁ గేలుఁ బీడించి కబళించి; 
 గుీకక గుీకకకు గుట గుట కు మనుచు 
నొక ర ండు గుీకకల నువిద పాిణంబులు; 
 సెైతము మే్నిలో సతి మ్మలిుఁ 

10.1-225.1-తటేగతీి 

ద్ాివ  నద్వయును గుండెలు దలిడిలిుఁ 
జిమె ద్వర్ుగుచు నిలువక శిర్ము వాిల 
నితర్ బాలుర్ కియీవాుఁడ వీవు గావు 
చనుి విడువుము విడువుము చాలు ననుచు.  
10.1-31- పూతననలేగూలుట 

10.1-226-కంద పదాము 
నిబబర్పు దప్రప మంటలు 
పబిిబన ధృతి లేక నేత ిపద హ్సతంబుల్ 
గ్బుబన వివృతములుగ నా 
గుబబనుచునిటిట  కూుఁతుఁ గూల నేిలన్.  

10.1-227-మతేతభ వికీీడతిము 
అదర ం గ్ండలతోడ భూమి; గహీ్తారానీకముల్ మింటిప్ెై 
బెదర న్; ద్వకుకల మార్ు మొోత ల సుఁగ న్; భీతిలి్ల లోకంబులుం 
గదలం బాఱెను; వజభిినిగ ర రేఖ్ం బూర్ిద్ేహ్ంబుతోుఁ 
ద్వదిశధింసరని గూల్ల కుయిాడిన దద్ీారోార్ుఘోషంబునన్.  



2058 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

10.1-228-కంద పదాము 
అపుపడు ద్ెపపర్మగు నా 
చపుపడు హ్ృదయములుఁ జొచిు సందడిప్ెటటన్ 
ముప్రపర ుఁగ్నిపడి ర ఱుకలు 
దప్రప ధర్న్ గ్లి ల లిుఁ దలిడపడుచున్ 

10.1-229-కంద పదాము 
ఆ జఱభి ర్ండ ర్కకసర 
న ైజశరీర్ంబు నేల నల్లయంబడినన్ 
యోజనమునిర్ మే్ర్ ధ 
రాజంబులు నుగు్ లయిెా రాజవరేణాా!  

10.1-230-సీస పదాము 
ద్ార్ుణ లాంగూలదండ దంతంబులు; 
 నగ గహ్ిర్ముుఁ బో లు నాసరకయును 
గండశ్ ైలాకృతి గల కుచయుగమును; 
 విర సర తూల డు పలి వ ండుికలును 
జీుఁకటినూతులుఁ జ నయు నేతంిబులుుఁ; 
 బెనుద్వబబుఁ బో ల డి ప్ెదా ప్రఱుుఁదుుఁ 
జాుఁగుకటటలుఁ బో లు చర్ణోర్ుహ్సతంబు; 
 ల్లంకినమడువుతో న నయు కడుపుుఁ 

10.1-230.1-తటేగతీి 

గల్లగ  షటోరాశ ద్ీర్మా్మై కద్వసర చూడ 
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భయదమగు ద్ాని ఘనకళేబర్ముుఁ జూచి 
గోపగోప్ీజనంబులు గుంపుగూడి 
బెగడుచుండిర  మనముల బెదుర్ు గద్వర .  

10.1-231-వచనము 
ఇవిిధంబునన్. 

10.1-232-కంద పదాము 
ఆ తఱిుఁ గుడువుఁగ నడచెను 
నూతనఫులాి బాలోచనుుఁడు హ్ర  మృతుా 
ద్య ాతనుఁ గృతమునిసముదయ 
యాతనుఁ బూతన న ఱింగ  యాతనల్మలన్.  

10.1-233-కంద పదాము 
విషధర్ర పుగమనునికిని 
విషగళ్సఖ్ునికిని విమల విషశయనునికిన్ 
విషభవభవజనకునికిని 
విషకుచచనువిషముుఁగ్నుట విషమే్ తలపుఁన్?  

10.1-234-వచనము 
అంత నా గోపగోప్ీజనంబులు దె్ల్లసర రోహిణీయశ్లదలం గూడుకొని బెగ్డిలక 
డగ్ఱి. 

10.1-235-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నేలంగూల్లన ద్ాని పె్నుిర్ముప్ెై నిరీాతిుఁ గీడీించు నో! 
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బాలా! ర్మెని మూపుుఁ జేర్ుుకొని సంసపర శంచి యూరార్ుుచున్ 
గోలాంగూలముుఁ ద్వపి్రప గోవుర్జమున్ గోమూతమిుం జలి్ల త 
ద్ాబలాంగంబుల గోమయం బలుఁద్వ రా పండెంిడు నామంబులన్.  

10.1-236-వచనము 
మఱియు నంతటం దనియక గోప్రక లాచమనంబు జేసర దక్షుల ై, మునుపుగాుఁ 
దమకు ర్క్ాకర్ంబగు బీజనాాసంబుచేసరకొని, చినిియని నీ యడుగు 
లజుండును జానువు లననిలుండును ద్ొడల యజుఞ ండును, గటితలం 
బచుాతుండును, గడుపు హ్యాసుాండును, హ్ృదయంబు కేశవుండు, నుర్ము 
నీశుండును, గంఠంబు నినుండును, భుజంబుల జతుర్ుాజుండును, ముఖ్ంబు 
తిివికమీుండును, శిర్ం బీశిండును ర్క్ింతుర్ు; ముందు చకియీు, వ నుక 
గద్ాధర్ుండెైన హ్ర యుుఁ, బార్శవంబుల ధనుర్ధర్ుండెైన మధువ ైర యు 
నసరధర్ుండగు జనారా్నుండును, గోణంబుల శంఖ్చక ీగద్ాధర్ుండెైన 
యుర్ుగాయుండును, మీుఁదు నుప్ేందుిడును గ ంీదు ద్ార్గుక్షాండు, నంతటను 
హ్లధర్ుండగు పుర్ుషుండును గాతుర్ు; నీ యింద్వయింబుల హ్ృషీకేశుండును, 
బాిణంబుల నారాయణుండును, జితతంబు శే్ితద్ీిపపతియును, మనంబు 
యోగీశిర్ుండును, బుద్వధని బృశిిగర్ుాండు, నహ్ంకార్ంబున భగవంతుండెైన 
పర్ుండును బాలనంబుచేయుదుర్ు; నీవు కీడీించున డ గోవిందుండును, 
శయనించు తఱి మాధవుండును, నడచువేళ్ వ ైకుంఠుండును, గూర్ుుని 
సమయంబున శ్రపీతియును, గుడుచు కాలంబున సర్ిభక్షకుం డయిన 
యజఞభుజుండు నే మఱకుండుదుర్ు; నినుిుఁ బేర్కనిన దుసిపి 
వృదధబాలగహీ్ంబులును, గూశెండ, డాకినీ, యాతుధ్ానులును భూత ప్ేిత 
యక్ష రాక్షస ప్రశ్ాచ వినాయకులును, గోటరాదులును జేాష్ాఠ ద్వ భూతనాథులును, 
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మాతృకాద్వగణంబులు నశియింతుర్ు; నీ యందుుఁ బాిణేంద్వయి శరీర్నిరోధంబు 
ల ైన యునాెదంబులు నపసాెర్ంబులును మహ్ో తాపతంబులును 
బొ ందకుండుంగావుత యని ర్క్షచేసర ద్ీవించి ర్ంత. 

10.1-237-కంద పదాము 
ఆ ప్దాె వేడబంబుల 
పాపనికిని జనుిుఁగుడిప్ర పానుపుప్ెై సం 
బాిప్రంచి కప్రప కూర్ుకు 
మో పాపుఁడ! యని యశ్లద యొయానుఁ బాడెన్.  

10.1-238-వచనము 
అంత నందుండు మొదలయిన గోపకులు మథుర్నుండి వచిు ర్కకసర మే్నుుఁ గని 
వ ఱుఁగుపడి “మునుి వసుద్ేవుం డుతాపతంబు ల ఱింగ  చెప్ెప; నతండు 
మహాయోగ ” యని ప గ డి కఠోర్ం బగు పూతన యొడలు గుఠార్ంబుల నఱకి 
తమ కుటీర్ంబులకుం దవిగు పది్ేశంబున పటీర్ంబుల దహ్నంబు సంగహీించి 
దహించిర ; అంత. 

10.1-239-ఆటవ లద్వ 
ప గ ల్లప గ ల్ల కాలు మగువద్ేహ్ంబున 
నగర్ు పర మళ్ముల ప గలు వ డల  
ద్ేహ్కలెషములు శ్రహీ్ర  ముఖ్మునుఁ 
ద్ాివుఁబడుటుఁ జేసర భూవరేణా!  

10.1-240-కంద పదాము 
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హ్ర  దనమీుఁదం బదములు 
గర్ములు నిడి చనుిగుడిచి కద్వసరనమాతని్ 
హ్ర జనని పగ ద్వుఁ బర్గతి 
కర గ ను దుర తములు బాసర యసురాంగనయున్.  

10.1-241-కంద పదాము 
వ నుిని కొకమఱి విషమగు 
చనిిచిున బాలహ్ంతిి చన నట ద్వవికిన్ 
వ నుినిుఁ గని పె్ంచుచుుఁ దన 
చనిిచిున సతికి మఱియు జనెము గలద్ే?  

10.1-242-కంద పదాము 
హ్ర ుఁగని చనుిలు గుడిప్ెడి 
తర్ుణులు పాిప్రంచు పదము తలుఁపుఁగ వశమే్? 
హ్ర  యార్గ ంచుటకుుఁ బా 
లు్ ర సరన ధ్ేనువులు ముకిత కొనలుఁ జర ంచున్.  

10.1-243-కంద పదాము 
ఆ పూతన మ్మయిగంధము 
గోపాలు ర ఱింగ  యిటిట  కువనిత యొడలం 
ద్ీపాటి సాిదుగంధము 
పాిప్రంచెన  యనుచుుఁ జనిర  పల ి ల కధ్వపా!  

10.1-244-వచనము 
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అంత నందుండు పర్మానందంబున నింటికిుఁ జని వేతిలచేత ర్కకసరచేత 
లనిియు న ఱంగ  వ ఱుఁగుపడి పాపని లేప్ర శిర్ంబు మూర్కని ముద్ాా డి 
ముదంబున నుండె;” నని చెప్రపన విని పరీక్ినిరేందుిుఁ డిటినియిె. 

10.1-245-కంద పదాము 
ఏయిే యవతార్ంబుల 
నే యిే కర్ెములు జేసె నీశుుఁడు హ్ర  భ 
ద్ాియతనము లనిియు వినుఁ 
బాయదు చితతంబు చెవులపండువు లయిెాన్.  

10.1-246-కంద పదాము 
ఉర్ుసంసార్పయోనిధ్వ 
తర్ణంబులు పాపపుంజ దళ్నంబులు శ్రీ 
కర్ణంబులు ముకిత సమా 
చర్ణంబులు బాలకృషుణ  సంసెర్ణంబుల్.  

10.1-247-వచనము 
అని “తర్ువాత బాలకృషుణ ం డేమి చేసె నా యందుుఁ గృపగలద్ేనిం జ పపవే” యని 
యడిగ న రాజునకు శుకుం డిటినియెి. 
10.1-32- యశ్లద కృషుణ ని తొటినిడుట 

10.1-248-సీస పదాము 
బాలకుం డొద్వగ లుఁ బడనేర ునని జనె; 
 నక్షతమిం ద్ొకనాడు నందు 
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ప లతి వేడుకతోడుఁ బొ ర్ుగు వేతిలుఁ జీర ; 
 వాద్వతగిీతార్వంబు చెలుఁగ 
విపుు లతోుఁగూడ వేదమంతంిబుల; 
 నభిషేచనాద్వక మాచర ంచి 
వార  ద్ీవ న లగంద్వ వార కి మొదవులు; 
 ననింబు చీర్లు నడిగ నట ట  

10.1-248.1-తటేగతీి 

ల్లచిు బాలుుఁ ద్వయా మ్మసుఁగుఁ బానుపుుఁ జేర ు 
నిదుర్ుఁబుచిు గోపనివహ్మునకు 
గోప్రకలకుుఁ బూజ గ్మరార్ుఁ జేయుచు 
జనని కొడుకు మఱచె సంభిమమున.  
10.1-33- కృషుణ డు శకటము దనుిట 

10.1-249-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-250-కంద పదాము 
నిదుర ంచిన శిశు వాకొని 
కిదుకుచుుఁ జనుుఁ గోర  క ర్ల్ల కిసలయ విలస 
నెృదు చకచీాపరేఖ్ా 
సపద పదమునుఁ దన ి నొకక బండిన్ దండిన్.  

10.1-251-కంద పదాము 
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శకటము హ్ర  దనిిన ద్వవి 
బకిటం బెై యిెగసర యిర్ుసు భర్మునుఁ గండుి న్ 
వికటంబుగ నేలంబడె 
నకటా! యని గోపబృంద మాశుర్ాపడన్.  

10.1-252-వచనము 
అపుప డందుని సర్సపద్ార్థంబులు వార్థంబుల ై నేలంగూలుటం జూచి 
యశ్లద్ానంద ముఖ్ుాల ైన గోపగోప్రకాజనంబులు పనులు మఱచి పబబంబులు 
మాని యుబుబచెడి వ ఱపులు ఘనంబులుగ మనంబులందుుఁ గదుర్. 

10.1-253-కంద పదాము 
మినుిన కూర్క న గయదు 
తని సమర్ుథ ండు గాుఁడు తలపగతుం డమ 
చినిికుమార్ుుఁడు తేరే 
వినినువున న గసె ద్ీని విధ మ్మటిటద్వయో.  

10.1-254-వచనము 
అని వితర కంచు సమయంబున 

10.1-255-కంద పదాము 
బాలకుుఁ డాకొని యేిడుుచు 
గా ల తితనుఁ ద్ాుఁకి యెిగసెుఁ గాని శకట మే్ 
మూలమున న గయ దని త 
ద్ాబలుని కడ నాడుచుండి పల్లకిర  శిశువుల్.  
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10.1-256-వచనము 
ఇట ి  శిశువులు పల్లకిన పలుకులు విని. 

10.1-257-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బాలుం డెకకడ? బండి యిెకకడ? నభోభాగంబుప్ెైుఁ జేడపడం 
గాలం దనుిట యిెకక? డేల పడుచుల్ గలాి డి? రీ జడుా  ప 
లేక లోకంబున న ైనుఁ జ పపుఁబడునే? యిే చందమో కాక యం 
చాలాప్రంచుచుుఁ బేలిు వేతిలు పభిూతాశుర్ాల ై ర్ంతటన్.  

10.1-258-వచనము 
అపుపడా బాలుని రోదనంబు విని యశ్లద పఱతెంచి. 

10.1-259-ఆటవ లద్వ 
అలసరతివి గదని! యాకొంటివి గదని! 
మంచి యని! యిేడుప మాను మని! 
చనుిుఁగుడువు మని! సంతసపడు మని! 
యనుచుుఁ జనుిుఁగుడిప్ె నర్ాకునకు.  

10.1-260-వచనము 
అంత నబాబలునిమే్న బాలగహీ్ంబు సో ుఁకునుగద్ా యని శంకించి గోపకు లనేకు 
లనేక బల్ల విధ్ానంబులు చేసరర ; బాిహ్ెణులు దధ్వకుశ్ాక్షతంబుల హ్ోమంబు 
లాచర ంచిర ; ఋగాజు సాసమ మంతంిబుల నభిషేచనంబులు చేయించి 
సిసరథపుణాాహ్ వచనంబులు చద్వవించి కొడుకున కభుాదయార్థంబు నందుం 
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డలంకర ంచిన పాుఁడిమొదవుల విదిజానంబుల కిచిు వార్ల యాశ్రరాిదంబులు 
గ ైకొని పమిోద్వంచె” నని చెప్రప శుకుం డిటినియిె. 

10.1-261-కంద పదాము 
కొడుకు నొకనాడు తొడప్ెై 
నిడుకొని ముద్ాా డి తలి్ల యెిలమి నివుర్ుచ ుోఁ 
గడుద్ొ డా కొండ శిఖ్ర్ము 
వడువున వేుిఁ గయిెా నతుఁడు వసుధ్ాధ్ీశ్ా!  

10.1-262-కంద పదాము 
బర్ువ ైన కొడుకు మోవను 
వ ర్విడి యిలమీుఁదుఁ బెటిట  వ ఱచి జనని ద్ా 
ధర్ుఁ గావుఁ బుటిటన మహా 
పుర్ుషుుఁడు గాుఁబో లు ననుచు బుద్వధ ుఁ దలంచెన్.  
10.1-35- తృణావర్ుత డు కొనిపో వుట 

10.1-263-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-264-కంద పదాము 
ఖ్ర్ుుఁడగు కంసునిపంపున 
నర గ  తృణావర్ుత ుఁ డవని కవచాటముగాుఁ 
సుర్కర్ువల్ల యైెి బిసబిస 
నర్ు దర్ు దన ముసర  విసర  హ్ర ుఁ గ్నిపో యిెన్.  
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10.1-265-కంద పదాము 
సుడ ియిెఱుుఁగని హ్ర  సుడివడ 
సుడిగాల్ల తెఱంగు ర్కకసుుఁడు విసర డి యా 
సుడిగాల్ల ధూళి కనుిల 
సుడిసరన గోపకులు బెగడి సుడివడి ర్ధ్వపా!  

10.1-266-వచనము 
మఱియు నవిలయపవనదనుజుండు విలయపవనుని తెఱంగునం గసరమసంగ  
ముసర  మసర్ుకవిసర విసరర డి సుర్కర్ువల్లం బొ డమిన పుడమిర్జంబు వడి 
న గసర గగనమున మ్మఱసర తర్ణి కిర్ణములకు మఱుుఁగుపడిన నిబిడ మగు 
బెడిదంపు తిమిర్మున దశద్వశ ల ఱుంగుఁబడక గోకులం బాకులంబు నొంద 
నొండొర్ుల న ఱుంగక బెండుపడుచుని జనంబుల మనంబుల ఘనంబగు 
భయంబు ర్యంబునం జ ంద నదభపిర భమిణ శబాంబున ద్వగంతంబులు 
చెవుడుపడి పర భాింతంబులుగ నొకక ముహ్ూర్తమాతంిబున 
భువనభయంకర్తింబు ద్య ుఁచె; నా సమయంబున. 

10.1-267-ఉతపలమాల 

పాపనిుఁ జూడుఁ గానక విపదాశ నొంద్వ కలంగ  తలి్ల యో 
పాపుఁడ! బాలసూర్ానిభ! బాలశిరోమణి! నేడు గాల్లకిం 
జేపడిపోయితే యనుచుుఁ జీర్ుచు ద్ెైవముుఁ జాల దూఱుచుం 
ద్ాపము నొంద్వ న విగలడయుాచుుఁ గుందుచు బిట ట  గూయుచున్ 

10.1-268-కంద పదాము 
సుడిగాల్ల వచిు నినుిన్ 
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సుడిగ్ని కొనిపో వ మింట సుడిసుడి గ్నుచున్ 
బెడుఁ గడర డు నా ముదుా ల 
కొడుకా! యిేమంటి వనుచు ఘోర్ం బనుచున్ 

10.1-269-ఉతపలమాల 

ఇకకడుఁ బెటిటతిం దనయుుఁ డికకడ నాడుచు నుండె గాల్ల ద్ా 
న కకడినుండి వచెు శిశు వ కకడి మార్్ము పటిట పో యిె నే 
న కకడుఁ జొతుత  నంచుుఁ గమలేక్షణ గేపీుుఁ ద్ొఱంగ  ఖినియైెి 
ప కుకచు వాిలు గోవు కియీ భూసథల్ల వాిల  దుర్ంత చింతయిెై 

10.1-270-కంద పదాము 
పాపనిక ై యిట  ప గ ల డి 
యా పాపని తలి్లుఁ జూచి యార్టపడుచున్ 
గోపాలసతులు బాషపజ 
లాపూర తనయన ల ైర  యార తం బడుచున్ 

10.1-271-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆలోుఁ జకసీమీర్ద్ెైతుాుఁడు మహాహ్ంకార్ుుఁడెై మింటికిన్ 
బాలుం ద్యకొని పోయిపోయి తుద్వుఁ దద్ాార్ంబు మోవన్ బల 
శ్ర ీలేమిం బర శ్ాంత వేగుుఁ డగుచుం జేషరటంపుఁగా లేక ము 
నీిలా గర్ాకుుఁ జూడ నంచు నిటమీుఁ ద్ెటించుుఁ జింతించుచున్.  

10.1-272-వచనము 
అట ి  దనుజుండు చింతించుచుని సమయంబున. 
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10.1-273-కంద పదాము 
బాలద్విర్ద కర్ంబులుఁ 
బో ల డి కర్ములను దనుజు బొ ండుగు బిగ యం 
గీల్లంచి వేలిుఁ బడియిెను 
బాలకుుఁ డొక కొండభంగ  బర్ు వ ై యధ్వపా!  

10.1-274-కంద పదాము 
మ్మడ బిగ యుఁబట ట కొని డిగుఁ 
బడయిిెడి బాలకునిచేతుఁ బర్ితనిభుచ ే
విడివడుఁజాలక వాుఁ డుర ుఁ 
బడ ిబెగడెడు ఖ్గము భంగ  భయముం బొ ంద్ెన్.  

10.1-275-కంద పదాము 
హ్ర  కర్తల ప్ీడనమునుఁ 
బర్వశుుఁడెై ఱాలమీుఁద భగాింగకుుఁ డెై 
సుర్వ ైర భట ుఁడు గూల ను 
బుర్భంజను కోలుఁ గూలు పుర్ముం బో ల న్.  

10.1-276-వచనము 
అంత గోపకాంత లంతయుం గని రోదనంబులు మాని సమోెదంబున వికకవిర సర 
ర్కకసుని యుర్మున ముర్ువు గల్లగ  బర్ువులేక వేలిు బాలునిం గ్నివచిు 
ముచిుర్ుచుని తలి్ల కిచిు ర్పుపడు గోపగోప్రకాజనంబు లందఱు దమలో 
నిటినిర . 
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10.1-277-కంద పదాము 
ర్క్షణము లేక సాధుుఁడు 
ర్క్ితుుఁ డగు సమతుఁ జేసర రాయిడు లందున్ 
ర్క్షణములు వ యి గల్లగ న 
శిక్ితుుఁ డగు ఖ్లుుఁడు పాపచితుత ం డగుటన్.  

10.1-278-మతేతభ వికీీడతిము 
గత జనెంబుల నేమి నోుఁచితిమొ? యాగశ్ేణీు లేమే్మి చే 
సరతిమో? యిెవిర  కేమి పె్టిటతిమొ? యిే చింతార్తింబొి దుా  పు 
చిుతిమో? సతాము లేమి పల్లకతిమొ? యిే సరదధపది్ేశంబుుఁ ద్ొి  
కికతిమో? యిపుపడు చూడుఁగంటిమిచటంగృష్ాణ ర్ాకునిిర్ాయున్.  
10.1-36- పాలుతాగ విశిర్ూపపిదర్శన 

10.1-279-వచనము 
అని పల్లకి ర్ంత నందుండు మునుి దనకు వసుద్ేవుండు జ ప్రపన మాటలకు 
వ ఱంగుపడుచుండె మఱియును. 

10.1-280-సీస పదాము 
జననాథ! యొకనాడు చనుి చేుఁప్రనుఁ దలి్ల; 
 చినిిముదుా లకృషుణ ుఁ జేర్ుఁ ద్వగ చి 
యెితిత  పె్ంద్ొడలప్ెై నిడికొని ముద్ాా డి; 
 చనిిచిు న మోెము చకక నివిర  
యలిని నగవుతో నావుల్లంచిన బాలు; 
 వదన గహ్ిర్మున వార నిధులు 
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ద్వశలు భూమియు వనద్ీిపశ్ ైలంబులు; 
 నేఱులు గాల్లయు నినుడు శశియు 

10.1-280.1-ఆటవ లద్వ 
దహ్నుుఁ డాకసంబు ద్ార్లు గహీ్ములు 
నఖిలలోకములు చరాచర్ంబు 
ల ైన భూతగణము లనిియు నుండుటుఁ 
జూచి కనుిమోడిు చోదాపడియిె.  

10.1-281-వచనము 
అంత నొకకనాడు వసుద్ేవు పంపున యాదవ పురోహితుం డెైన గర్ు్ ండు 
మందకుం జనుద్ెంచిన నందుం డతనిుఁ గనుంగ్ని లేచి నిల్లచి కృతాంజల్ల యైెి. 

10.1-282-కంద పదాము 
కోర  భజించెను నందుుఁడు 
సార్గుణాచార్మార్ు్  సతసంసర్ు్  
నాిరాధ్వతభర్ు్ న్ మతి 
దూర తషడిర్ు్ ుఁ గుజన దుర్ు్ న్ గర్ు్ న్.  

10.1-283-వచనము 
మఱియుుఁ దగ న సతాకర్ంబులు చేసర ఇటినియిె. 

10.1-284-కంద పదాము 
ఊర్క రార్ు మహాతుెలు 
వా ర్ధముల యిండికడకు వచుుట ల లిం 



2073 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

గార్ణము మంగళ్ములకు 
నీ రాక శుభంబు మాకు నిజము మహాతాె!  

10.1-285-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
జఞాతిశ్ాశసుత ర ల క లి మే్టర వి తేజఞమూర త వాశ్ాంతవి 
ఖ్ాాతసూపర తవి బహి్ెబో ధనుుఁడ వాకర ణంపు నా పలుక ని 
రీణతుండెైన గుర్ుండు మానవులకున్ విపో ి తతముం డండుి నీ 
చాతుర్ాంబున నీ కుమార్ులకు సంసాకర్ంబుుఁ గావింపవే.  
10.1-38- రామకృషుణ ల నామకర్ణం 

10.1-286-వచనము 
అని రామకృషుణ లం జూప్రన గర్ు్ ండు మునుి కంసునిచేత వేటి పడి 
ద్వవిక గసరపోయిన తెఱవ చెప్రపన తెఱంగు తేటపఱచి దే్వకీద్ేవి కొడుకని కృషుణ ని 
కంసుండు దలంచుుఁ గావున ర్హ్సాంబున సంసాకర్ంబు చేయుట కార్ాం బని 
నంద్ానుమతంబున రోహిణీకుమార్ు నుద్ేాశించి. 

10.1-287-కంద పదాము 
జనులు ర్మియింపుఁ ద్వర గ డి 
యనువు కల్లమి రాముుఁ డనియు యదు సంకరి్ం 
బున సంకరి్ణుుఁ డనియును 
ఘన బలమున బలుడు ననియు గణుతించె నృపా!  

10.1-288-వచనము 
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మఱియుం గృషుణ  నుద్ేాశించి తొలి్ల యిా శిశువు ధవళార్ుణప్ీత వర్ుణ ండెై 
యిపుపడు నలిన ైన కతంబునుఁ గృషుణ ం డయిెా; వసుద్ే వునకు నొక కడ 
జనిెంచిన కార్ణంబున వాసుద్ేవుండయిెా; నీ పాపనికి గుణర్ూపకర్ెంబు 
లనేకంబులు గలుగుటం జేసర నామంబు లనేకంబులు గల; వీ శ్ాబకునివలన 
మీర్ు దుఃఖ్ంబులుఁ దర యింతు; రీ యర్ాకునిచేత దురా్నశిక్షణంబు 
సజానర్క్షణంబు నగు నీ కుమార్ుండు నారాయణ సమానుం” డని చెప్రప; తన 
గృహ్ంబునకు నముెనీశిర్ుండు చనియిె; నందుండును బర్మానందంబున 
నుండె; అంత. 
10.1-39- కృషణబలరాములకీడీాభివర్ణన 

10.1-289-సీస పదాము 
జానుభాగముల హ్సతములు వీడిడుఁ జేసర; 
 నిగుడు చలినుఁ బో దు ర ంత నంత 
నవిల పయిెాద లంద్వ జవాిడుదు; 
 రాల కేపీుల తోుఁక లలమి పటిట 
విడువ నేర్క వాని వ నువ ంట జర్ుగుదు; 
 ర్పపంకముల దుడు కడర్ జొతుత  
ర తిత  చనిిచుుచ  ోనిర్ుద్ెస పాల్లండుి ; 
 చేతులుఁ బుడుకుచుుఁ జేపు గలుగ 

10.1-289.1-తటేగతీి 

దూట దుర్ు గుీకక గుీకకకు ద్యర్ మగుచు 
నాడుదుర్ు ముదుా పలుకు లవాకతములుగుఁ 
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గర్ము లంఘుొలు నలాి ర ు కదలుపుదుర్ు 
రామకృషుణ లు శ్ ైశవర్తులుఁ దగ ల్ల.  

10.1-290-కంద పదాము 
తడ వాడిర  బలకృషుణ లు 
దడ వాడిర  వార ుఁ జూచి తగ ర్ంభాదుల్ 
దడవాడి ర్ర్ులు భయమునుఁ 
దడ వాడిర  మంతనములుఁ దపసులు వేడకన్.  

10.1-291-సీస పదాము 
తల ల తిత  మ్మలినుఁ దడవి యాడెడు వేళ్; 
 పనిగాధ్ీశులపగ ద్వుఁ ద్ాలుత ; 
ర్ంగసమెృషట పంకాంగరాగంబుల; 
 నేనుగుగునిల న తుత వతుత ; 
ర్సమంబుల ైన జవాిడు లేఖ్ంబుల; 
 సరంగంపుుఁగ్దమల సరర  వహింతు; 
రాననంబుల కాంతు లంతకంతకు న కుక; 
 బాలార్క చందుిల పగ ద్వుఁ ద్యతు;  

10.1-291.1-తటేగతీి 

ర లమిుఁ దలుి ల చనుిుఁబా ల లిుఁ ద్ాివి 
పర్మయోగోదావామృత పానల్మల 
సో ల్ల యెిఱుగని యోగుల స ంపు గందు 
రా కుమార్ులు జనమనోహార్ు లగుచు.  
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10.1-292-కంద పదాము 
చూడని వార్ల న పుపడు 
జూడక లోకములు మూుఁడు చూపులుఁ ద్వర్ుగం 
జూడుఁగ నేర ున బాలక 
చూడామణి జనుల న ఱిుఁగ  చూడుఁగ నేర ున్.  

10.1-293-కంద పదాము 
నగవు లనవిదా పో ుఁడిమి 
నగుబాట గుఁ జేయనేర్ుు నగవర  యంతన్ 
నగుమొగముతోడ మ్మలిన 
నగుమొగముల సతులుఁ జూచి నగ నేర ు నృపా!  

10.1-294-కంద పదాము 
అవిల న ఱుుఁగక మువుిర  
కవిల వ లుుఁగ్ందు పర్ముుఁ డర్ాకుుఁడెై యా 
యవిలకు సంతసంబుగ 
నవాి! యవాి! యనంగ నలిన నేర ున్.  

10.1-295-కంద పదాము 
అడుగులు వే గల్లగ యు ర ం 
డడుగులనే మనుిమినుి నలమిన బాలుం 
డడుగ డుఁ దొ్డుఁగ ను శ్ాతవిు 
లడుగులు సడుగులును వదల్ల యడు గవనిుఁబడన్.  
10.1-40- హ్ర హ్రాభదేము చూపుట 
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10.1-296-వచనము 
మఱియును. 

10.1-297-సీస పదాము 
తనువున నంటిన ధర్ణీ పరాగంబు; 
 పూసరన న ఱిభూతి పూుఁతగాుఁగ; 
ముందఱ వ లుగ్ందు ముకాత లలామంబు; 
 తొగలసంగడికాని తునుకగాుఁగ; 
ఫాలభాగంబుప్ెైుఁ బర్గు కావిర బొ ట ట ; 
 కాముని గ ల్లున కనుిగాుఁగుఁ; 
గంఠమాల్లకలోని ఘననీల ర్తింబు; 
 కమనీయ మగు మ్మడకపుపగాుఁగ;  

10.1-297.1-ఆటవ లద్వ 
హార్వలుి  లుర్గ హార్వలుి లుగాుఁగ; 
బాలల్మలుఁ బరిఢబాలకుండు 
శివుని పగ ద్వ నొప్ెప శివునికిుఁ దనకును 
వేఱులేమిుఁ ద్ెలుప వ లయునట ి .  

10.1-298-కంద పదాము 
ఆ పాపల విహ్ర్ణములు 
తీపులు పుటిటంప మర గ  తేుఁకువ లే కా 
గోపాల సతులు మకుకవ 
నే పనులును మఱచి యుండి రీక్షణపర్ల ై.  
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10.1-299-వచనము 
ఆ సమయంబున బాలకుల తలుి లు గోఱ గోర్ు కొముెలు గల జంతువులవలన 
నేమఱక, జలదహ్నకంటకాదుల యిెడ మోసపో క, బాలసంర్క్షణంబు చేయుచు 
నులింబుల మొలింబు ల ైన ప్ేిమంబు లభిరామంబులుగా విహ్ర ంచుచుండి 
ర్ంత. 

10.1-300-కంద పదాము 
తన యిాడు గోపబాలుర్ు 
తనుుఁ గ్లువుఁగ రాముుఁ గూడి తనువు గలుగుచుం 
దను గమనంబులుఁ గృషుణ ుఁడు 
తనుమధాలు మ్మచు నీల తనుర్ుచి మ్మఱసెన్.  

10.1-301-వచనము 
మఱియు నా కుమార్ుండు ద్వనద్వనంబునకు సంచార్ సంభాషణ దక్షుండెై. 

10.1-302-ఉతపలమాల 

చపుపడు చేయకుండు మని జంక  యొనర ున నల్్లపో వుఁగా 
నపుపడు బార్ చాుఁచి తన యర ెల్ల విందులు వచిు ర్ంచు న 
వొిపపుఁగుఁ జీర్ు తలి్ల దె్స కొతితల్ల కృషుణ ుఁడు ర్ంతు జేయుచు 
న ిపపటియటి చను్ డుచు నింప లయన్ మొలగంట మొోయుఁగన్.  

10.1-303-కంద పదాము 
వలివగృహ్నవనీతము 
ల లిను భక్ించి వచిు యెిఱుుఁగని భంగ ం 
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దలి్లుఁ గద్వసర చిటాట డుచు 
నలినుఁ జను బువిుఁ బెట ట మవాి! యనుచున్.  

10.1-304-వచనము 
మఱియు గోపకుమార్ులం గూడికొని కృషుణ ండు. 

10.1-305-సీస పదాము 
గోవలిభుుఁడ నేను; గోవులు మీ ర్ని; 
 వడి ఱంక  వ ైచుచు వంగ  యాడు; 
రాజు నే; భట లు మీర్లు ర్ండుర్ం డని; 
 పాిభవంబునుఁ బెకుక పనులుపనుచు; 
నేుఁదసకర్ుండ; మీర ంటివా ర్ని నిద;ి 
 పుచిు స ముెలు గ్నిపోయి డాుఁగు; 
నే సూతధి్ార ; మీ ర ందఱు బహ్ుర్ూపు; 
 లని చెలంగుచు నాటలాడుఁ బెట ట ;  

10.1-305.1-తటేగతీి 

మూల లుఱుకును; డాుఁగ ల్లమూుఁతలాడు; 
నుయాలల నూుఁగుుఁ జేబంతు లగనర్వ ైచు; 
జార్ చోర్ుల జాడలుఁ జాల నిగుడు; 
శ్ౌర  బాలుర్తో నాడుసమయమందు.  
10.1-45- గోప్రకలుకృషణయలిర చెపుపట 

10.1-306-వచనము 
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మఱియు నా కుమార్శే్ఖ్ర్ుండు కపట శ్ ైశవంబున ద్ొంగజాడలం గీడీింప 
గోప్రకలోప్రకలు లేక యశ్లదకడకు వచిు యిటినిర . 

10.1-307-కంద పదాము 
బాలుర్కుుఁ బాలు లే వని 
బాల్లంతలు మొఱలుప్ెటట ుఁ బకపక నగ  యిా 
బాలుం డాలము చేయుచు 
నాలకుుఁ గేపీులను విడిచె నంభోజాక్మ!  

10.1-308-కంద పదాము 
పడుఁతీ! నీ బిడాడు మా 
కడవలలో నుని మంచి కాుఁగ న పా లా 
పడుచులకుుఁ బో సర చికికన 
కడవలుఁ బో  నడిచె నాజఞ కలద్య  లేద్య?  

10.1-309-కంద పదాము 
మీ పాపుఁడు మా గృహ్ముల 
నా పో వుఁగుఁ బాలు ద్ాివ నగపడ కునిన్ 
గోప్రంపుఁ బినిపడుచుల 
వాపో వుఁగుఁ జిముెకొనుచు వచెుం దలి్మ!  

10.1-310-మతతకోకిలము 
పుటిటపుటటుఁడు నేడు ద్ొంగ లుఁ బో యి మా యిలు జొచిు తా 
నుటిట  యందక ఱో లు పీ్ుఁటలు నొకక పోి విడి యిెకిక చెై 
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ప్ెటటుఁ జాలక కుండ కింీ ద్ొక ప్ెదా తూుఁ టలనర ంచి మీ 
పటిట  మీుఁగడపాలు చేర్లుఁ బటిట  తాివ ుఁ దలోదరీ!  

10.1-311-కంద పదాము 
ఆడం జని వీర్ల ప్ెర్ు 
గోడక నీ సుతుుఁడు ద్ాివి యొక యించుక తాుఁ 
గోడల్ల మూుఁతిం జర మినుఁ 
గోడలు ముొచునుచు నతత  గ్టెట  లతాంగీ!  

10.1-312-కంద పదాము 
వా ర లుి  చ్చిు కడవలుఁ 
ద్యర్ంబగు న యిాుఁ ద్ాివి తుద్వ నా కడవల్ 
వీర ంట నీ సుతుం డిడ 
వార కి వీర కిని దొ్డా వా దయిెా సతీ!  

10.1-313-కంద పదాము 
వేలుపులుఁటె; నా కంటెను 
వేలుపు మఱి యిెవిుఁ ర్నుచు వికవిక నగ  మా 
వేలుపుల గోడప్ెై నో 
హేలావతి! నీ తనూజుుఁ డెంగ ల్లుఁ జేసెన్.  

10.1-314-కంద పదాము 
వ నిుఁ ద్వనుఁగుఁ బొ డగని మా 
ప్రనిద్వ యడాంబు వచిు ప్రఱిుఁద్వకిుఁ ద్వవియన్ 
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జనొిడిసర పటిట  చీఱెను 
జినిి కుమార్ుండె యితుఁడు? శ్రతాంశుముఖీ!  

10.1-315-కంద పదాము 
ఇమెగువ తనుి వాకిటుఁ 
గుీమెర్ుచ ుోఁ జీర  నిల్లప్రకొని ప్ే ర్డుగం 
గ మాెవిుఁ గఱచి వడిుఁ జన  
నమాె! యిా ముదుా  కుఱిుఁ డలుపుఁడె? చెపుమా.  

10.1-316-కంద పదాము 
చేబంతి తప్రప పడెనని 
పాిబలాముతోడ వచిు భవనము వ నుకన్ 
మా బిడా జలక మాడుఁగ 
నీ బిడాుఁడు వలువుఁ ద్ెచెు న లుఁతుక! తగునే?  

10.1-317-కంద పదాము 
ఇచుెలువుఁ జూచి ముొచిుల్ల 
యచుుగ నుఱికించుకొనుచు నర గ ద; నాతో 
వచుెదవా? యని యనినాుఁ 
డిచిుఱుతుఁడు; సుదతి! చితి మిటిటద్వ గలద్ే?  

10.1-318-కంద పదాము 
కొడుకులు లేర్ని యొక సతి 
కడు వగవుఁగుఁ దనుి మగనిుఁగాుఁ గ ైకొనినం 
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గ్డుకులు గల్లగ ద ర్ని పైె్ుఁ 
బడనిాుఁ డిద్వ వినుము శిశువు పనులే? తలి్మ!  

10.1-319-కంద పదాము 
తలుఁగ నద్ానం దల మనుఁ 
దలుఁగక యా చెల్లకి నాన తలయిెతత ుఁగ నీ 
తలుఁగ న చోటెయాద్వ యని 
తల యూుఁచెన్ నీ సుతుండు తగవ ? మృగాక్మ!  

10.1-320-కంద పదాము 
వాిలుఁగ వచిున నీ సతి 
చూలాలం దలుఁగు మనుుఁడు జూ లగుటకు నే 
మూలంబు చెపుప మన  నీ 
బాలుుఁడు; చెపుపదుర  సతులు? పరేిందుముఖీ!  

10.1-321-కంద పదాము 
మగువా! నీ కొమర్ుుఁడు మా 
మగవా ర్ట  పో వుఁ జూచి మంతనమునకుం 
దగుఁ జీర  ప ందు నడిగ ను 
జగముల మునిిటిట శిశువు చదువంబడెనే?  

10.1-322-కంద పదాము 
నమిె నిదుర్బో వ నా పటిటచుంచు మా 
లేుఁగతోుఁకతోడ ల్మలుఁ గటిట 
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వీథులందుుఁ ద్యల  వ లద్వ! నీ కొమర్ుండు; 
రాచబిడాుఁ డెైన ఱవి మే్ల ?  

10.1-323-కంద పదాము 
నా పటిట  ప టట నిండుఁగుఁ 
బెై పడి నీ పటిట  వ ని బాన ం డిడినాుఁ; 
డూప్రర  వ డలదు; వానిం 
జూప్ెద నేమ్మైన నీవ సుముె లతాంగ!ీ  

10.1-324-కంద పదాము 
తెఱవ యొకతె నిద్వంిపుఁగ 
న ఱుిఁ గటిటన వలువ వీడిు నే టగు తేలుం 
గఱప్రంచి నీ కుమార్ుుఁడు 
వ ఱచుచు నద్వ పఱవ నగ యిె విహితమ్మ? సాధ్ీి!  

10.1-325-కంద పదాము 
నా కొడుకును నా కోడలు 
నేకతమునుఁ బెనుఁగ బాము నీతుఁడు వ ైవం 
గోక ల ఱుంగక పాఱినుఁ 
గూుఁక ల్లడెన్ నీ సుతుండు గుణమ్మ? గుణాఢాా!  

10.1-326-ఆటవ లద్వ 
తర్ుణి యొకతె ప్ెర్ుగుుఁ దర్ుచుచుుఁ దుద్వ వంగ  
వ నిద్ీయ నొద్వుఁగ  వ నుకుఁ గద్వసర 
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మగువ! నీ సుతుండు మగపో ుఁడుములు చేయ 
సాుఁగ నాుఁడు తగద్ె? చకకుఁజేయ.  

10.1-327-సీస పదాము 
కలకంఠ ! మా వాడ గర తల మ్మలి నీ; 
 పటిట  రాుఁగల డని పాలు పె్ర్ుగు 
ల్లండిలోపల నిడి యిే మ్మలిుఁ దన తోివుఁ; 
 జూచుచ  ోన పుపడు చ్చిునాుఁడొ? 
తలుపుల ముదలి తాళ్ంబులును బెటిట ; 
 యుని చందంబుననుని వర్య; 
నొక యింటిలోుఁ బాడు నొక యింటిలోుఁ నాడు; 
 నొక యింటిలో నవుి నొకటుఁ ద్వట ట ;  

10.1-327.1-ఆటవ లద్వ 
నొకట వ కికర ంచు నొకొకకచ  ోమృగ 
పక్ి ఘోషణములు పర్ుఁగుఁ జేయు 
నిట ి  చేసర వ నుక న కకడుఁ బో వునో 
కాన రాుఁడు ర తత  కడవ లుండు.  

10.1-328-కంద పదాము 
కడు లచిు గల్లగ  నేనిం 
గుడుతుర్ు గట ట దుర్ు గాక కొడుకుల నగుచున్ 
బడుగుల వాడలప్ెైుఁ బడ 
విడుతుర  రాకాంత ల ందు? విమలేందుముఖీ!  
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10.1-329-కంద పదాము 
ఓ యమె! నీ కుమార్ుుఁడు 
మా యిండిను బాలు పె్ర్ుగు మననీ డమాె! 
పోయిెద మ్మకకడి క ైనను 
మా యనిల సుర్భులాన మంజులవాణీ!  
10.1-47- యశ్లదగోప్రకలనొడంబర్చుట 

10.1-330-వచనము 
అని మఱియు ననేకవిధంబుల బాలకృషుణ ండు చేయు వినోదంబులు దమ 
యందుుఁ జేయు మహాపిసాదంబు లని యెిఱుంగక దూఱుచునియటిట  గోప్రకలకు 
యశ్లద యిటినియిె. 

10.1-331-కంద పదాము 
చనుి విడిచి చనుఁ డిటటట  
న నిుఁడుుఁ బొ ర గ ండి తోివ ల ఱుుఁగుఁడు నేడుం 
గనుిలు దె్ఱవని మా యిా 
చినిి కుమార్కుని ఱవి చేయం దగునే?  

10.1-332-కంద పదాము 
అనా మ్మఱుుఁగుఁడు; తన యంత నాడుచుండు; 
మంచివాుఁ డమత; డెగు్ లు మానర్మె! 
రామలార్! తిిలోకాభిరామలార్! 
తలుి లార్! గుణవతీమతలుి లార్!  
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10.1-333-వచనము 
అని యశ్లద వార్ల నొడంబఱచి పంప్ర కొడుకుం గోప్రంపుఁజాలక యుండె; నిట ి . 

10.1-334-ఉతపలమాల 

కాంతలు దలి్లతోుఁ దన వికార్ము ల లి గణింప భీతుుఁ డెై 
శ్ాంతుని స ంపునం బర్మ సాధుని పె్ంపున గోలమాడిక వి 
భాింతునిక ైవడిన్ జడుని భంగ ుఁ గుమార్కుుఁ డూర్కుండె నే 
వింతయు లేక దలి్లకుచవేద్వకప్ెైుఁ దల మోప్ర యాడుచున్.  
10.1-48- కృషుణ డుమనుిద్వన ననుట 

10.1-335-వచనము 
అంత నొకకనాడు బలభదపిిముఖ్ుల ైన గోపకుమార్ులు వ నుిండు మనుి ద్వన  
నని చెప్రపన యశ్లద బాలుని కేలు పట ట కొని యిటినియిె. 

10.1-336-కంద పదాము 
మనేిటికి భక్ించెదు? 
మనిియమము లేల నీవు మనిింపవు? నీ 
యనియు సఖ్ులును జ ప్ెపద 
ర్నాి! మనేిల మఱి పద్ార్థము లేద్ే?  

10.1-337-వచనము 
అని పల్లకిన ముగుదతలి్లకి న ఱదంట యిెైన కొడు కిటినియిె.  

10.1-338-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అమాె! మనుిద్వనంగ నే శిశువునో? యాుఁకొంటినో? వ ఱిినో? 
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నమెం జూడకు వీర  మాటలు మద్వన్; ననీివుగ్టటంగ వీ 
ర మాెర్్ంబు ఘటించి చెప్ెపదర్ు; కాద్ేనిన్ మద్ీయాసా గం 
ధమాెఘాొణము చేసర నా వచనముల్ తప్ెైపన దండింపవే.  
10.1-49- నోటలిో విశిర్ూపపిదర్శన 

10.1-339-వచనము 
అని పల్లకి న యాంబున నయావి నియాకొల్లప్ర కీడీామనుజబాలకుండెైన 
యిాశిర్ుండు తన నోర్ు దె్ఱచి ముఖ్ంబుుఁ జూప్రన 

10.1-340-కంద పదాము 
ఆ లల్లతాంగ  గనుంగ్న  
బాలుని ముఖ్మందు జలధ్వ పర్ిత వన భూ 
గోళ్ శిఖి తర్ణి శశి ద్వ 
కాపలాద్వ కర్ండమ్మైన బహిాెండంబున్.  

10.1-341-వచనము 
కనుంగ్ని. 

10.1-342-కంద పదాము 
కలయో! వ ైషణవ మాయయో! యితర్ సంకలాపర్థమో! సతామో! 
తలుఁపన్ నేర్క యునిద్ాననొ! యశ్లద్ాద్ేవిుఁ గానో! పర్ 
సథలమో! బాలకుుఁడెంత? యిాతని ముఖ్సథంబెై యజాండంబు ప ి
జిలమ్మై యుండుట కేమి హేతువొ! మహాశుర్ాంబు చింతింపుఁగన్ 

10.1-343-ఆటవ లద్వ 
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బాలమాతుిుఁడగు సల్మలుని ముఖ్మందు 
విశి మ్మలి న ట ి  వ లసర యుండు 
బాలు భంగ  నితుఁడు భాసరలుి ుఁ గాని స 
రాితుెుఁ డాద్వ విషుణ ుఁ డగుట నిజము.  

10.1-344-వచనము 
అని నిశుయించి. 

10.1-345-ఆటవ లద్వ 
ఏ మహాతుెవలన నీ విశిర్ూపంబు 
గానుఁబడిన బుద్వధ  కంప మయిెా 
నా మహాతుె విషుణ  నఖిలలోకాధ్ార్ు 
నార్ుత ల లిుఁ బాయ నాశయీింతు.  

10.1-346-కంద పదాము 
నా మగడు నేను గోవులు 
నీ మందయు గోపజనులు నిబాబలుని న  
మోెమున నుని విధముుఁ గని 
యేిమఱితిమి గాక యిాశుుఁ డమతుఁడు మాకున్.  

10.1-347-వచనము 
అని తనుి పర్మే్శిర్ుండని తలంచుచుని యశ్లద యందు నా కృషుణ ండు 
వ ైషణవమాయం బొ ంద్వంచిన. 

10.1-348-కంద పదాము 
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జడనుపడి యిెఱుక చెడి యా 
పడతుక సరాితుెుఁ డనుచుుఁ బలుకక యతనిం 
గ్డుకని తొడప్ెై నిడుకొని 
కడు వేడుకతోడ మమతుఁ గావించె నృపా!  
10.1-50- నందయశ్లదలపూర్ిజనె 

10.1-349-వచనము 
అనిన విని రాజిటినియిె. 

10.1-350-ఆటవ లద్వ 
జగదధ్ీశిర్ునకుుఁ జనిిచుు తలి్ల గా 
నేమి నోము నోుఁచె నీ యశ్లద! 
పుతుిుఁ డనుచు నతనిుఁ బో షరంచు తండి ిగా 
నందుుఁ డేమి చేసె! నంద్వతాతె.  

10.1-351-కంద పదాము 
పబిిబన భకితని హ్ర ప్ెైుఁ 
గబబంబులు చెప్రప కవులు క వైలాశ్రీ 
కబుబదు ర్ుఁట హ్ర పో షణ 
మబిబన తల్లదండుి ల చటి కబుబదుర్? తుద్వన్.  

10.1-352-వచనము 
అనిన విని రాజయోగ కి శుకయోగ  యిటినియిె. 

10.1-353-సీస పదాము 
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అవనీశ! విను ద్యిణుుఁ డనువాుఁడు వసువుల; 
 యందు ముఖ్ుాుఁడు; ధర్ యతని భార్ా; 
వార  నిదాఱ బహి్ె వసుధప్ెై జనిెంచు; 
 డంచుుఁ బంప్రన వార్ లతనిుఁ జూచి 
విశ్ేిశిర్ుండెైన విషుణ సేవార్తి; 
 మా కిచిుతేనిని మహి జనింతు 
మనవుడు నటి కా కనియిె వేలుపలప్ెదా; 
 యా ద్యిణుుఁ డమ నందుుఁడెై జనించె 

10.1-353.1-ఆటవ లద్వ 
ధర్ యశ్లదయయిెా; దనుజేందవి ైర యుుఁ 
గమలగర్ుామాట గార్వించి 
తలి్లదండుి లనుచుుఁ దగ వార  మనిించె; 
నధ్వక భకితతోడ నలర  నట ి .  
10.1-51- చిలుకుతునికవింపట ట ట 

10.1-354-వచనము 
అంతనొకకనాుఁడు తనయింటికడ పాపలందఱు నయిెైాపనులందుుఁ 
బంపుపడిపోయిన నందసుందర  సంర్ంభంబునం దర కంబంబు కడుఁ గుదుర్ుగా 
నొకక దధ్వకుంభంబు ప్ెటిట  మిసరమిగల మీుఁగడప్ెర్ుగు కూడంబో సర వీుఁక నాుఁక 
తాిడు కవింబున నలంవర ంచి. 

10.1-355-సీస పదాము 
కర్కమలార్ుణ కాంతిుఁ గవుిపు తాిడు; 
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 పవడంపు నునుుఁద్ీుఁగ  పగ ద్వ మ్మఱయుఁ; 
గమీముతో ర్జాు వాకర ింపుఁ బాల్లండుి ; 
 వీడిడ నొండొంటి వీుఁక నొతత ుఁ; 
గుచకుంభములమీుఁద్వ కొంగుజాఱుఁగ జికుక; 
 పడుచు హారావళ్ళల్ బయలుపడగుఁ; 
బొ డమిన చెమటతోుఁ బొ లాపర్ు న మోెము; 
 మంచుప్ెైుఁ బడిన పదెంబుుఁ దె్గడుఁ;  

10.1-355.1-తటేగతీి 

గ్ను నుల్లయంగుఁ; గంకణ కిణన మ్మసుఁగుఁ; 
దుఱుము బిగ వీడుఁ; గర ణకాదుాతులు మ్మఱయ; 
బాలు నంకించి పాడెడి పాట వలనుఁ 
దర్ువు ల్లగుర్తత  పె్ర్ు గ ంతి దర్ువుఁ జొచెు.  

10.1-356-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-357-కంద పదాము 
సుడియుచు వాిలుచుుఁ గ దుకుచు 
సడ ిగ్ట ట చు నమె ర్ముె; చనిిమెనుచున్ 
వ డవ డ గంతులు వ ైచుచుుఁ 
గడవుఁ గద్వసర బాలకుండు గవిముుఁ బటెటన్.  

10.1-358-కంద పదాము 
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కవిముుఁ బటిటన ప్రియసుతు 
నవినర్ుహ్నేత ిద్వగ చి యంకతలమునన్ 
నవుిచు నిడుకొని కూుఁకటి 
దువుిచుుఁ జనిిచెు; నతుఁడు దూుఁట ుఁచుుఁ గుడిచెన్.  

10.1-359-మతేతభ వికీీడతిము 
కడుపార్ం జనుబాలు ద్ాివని సుతుం గంజాక్ి ప్ీఠంబుప్ెై 
నిడ ిప ంగార డు పాలు డించుటకుుఁన ై యేిగంగుఁ దద్ాబలుుఁ డె 
కుకడు కోపంబున వాుఁడిఱాత దధ్వమతుకంభంబుుఁ బో గ్టిట  తెం 
పడర్ం గుంభములోని వ నిుఁ ద్వన  మిథాా సంకులద్ాబషుపుఁడెై.  

10.1-360-వచనము 
అంత నా లోలలోచన పాలు డించి వచిు వికలంబు లయిన దధ్వకుంభ 
శకలంబులుఁ బొ డుఁగని తుంటకొడుకు వ నిద్వంట యిెఱింగ  నగుచు నా 
కలభగామిని యతనిం గానక చనిచని. 

10.1-361-ఆటవ లద్వ 
వికచకమలనయన వే ఱొ క యింటిలో 
వ లయ ఱో లు ద్వర్ుగవేసర యిెకిక 
యుటిటమీుఁద్వ వ ని నులుకుచు నొక కోుఁతి 
పాలు చేయుచుని బాలుుఁ గనియిె.  
10.1-53- యశ్లదకృషుణ ని అద్వల్లంచుట 

10.1-362-మతేతభ వికీీడతిము 
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కని చేతన్ సెలగోలుఁ బటిటకొనుచుం గానిముె కానిముె రా 
తనయా! యిెవిర  యందుుఁ జికుకపడ నే దండంబునుం గాన నే 
వినివార్ంబును బొ ంద నే వ ఱపు నే విభాింతియుం జ ంద ము 
నినియో నీవిట  ననుిుఁ గ ైకొనమి నేుఁడారీతి సరద్వధంచునే.  

10.1-363-వచనము 
అని యదల్లంచుచు కొడుకునడవడిం దలంచి తనుమధా తన మనంబున. 

10.1-364-సీస పదాము 
బాలుుఁ డమతండని భావింతు నందునా; 
 యేి ప్ెదాలును నేర్ రీకమీంబు 
వ ఱ ప్ెఱుంగుటకు న ై వ ఱప్రంతు నందునా; 
 కల్లగ  లే కొకకుఁడుగాని లేుఁడు 
వ ఱపుతో నా బుద్వధ  వినిప్రంతు నందునా; 
 తనుద్ాన యిెై బుద్వధ ుఁ దపపకుండు 
నొండెఱుంగక యింట నుండెడి నందునా; 
 చ్చిు చూడని దొ్కచోట  లేదు 

10.1-364.1-ఆటవ లద్వ 
తనుి న విర ైనుఁ దలపోయుఁ బాఱెడి 
యోజ లేదు భీతి యొక టెఱుంగుఁ 
డెలమి నూర్కుండుఁ డకెకసక కము లాడుుఁ 
బటిట  శ్ాసరతజేయు భంగ  యిెట ి ?  
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10.1-365-వచనము 
అని వితర కంచి. 

10.1-366-కంద పదాము 
లాలనమున బహ్ుద్యషము 
లోల్లం బాిప్రంచుుఁ ద్ాడనోపాయములన్ 
జాల గుణంబులు గలుగును 
బాలుర్కును ద్ాడనంబ పథాం బర్యన్.  

10.1-367-వచనము 
అని నిశుయించి కేలనుని కోల జళిప్రంచి బాలా! నిలునిలు మని బగు్ బగు్ న 
నదలుుచు దలి్ల డగ్ఱిన బెగ్డిల్లన చందంబున నగ్ల్లకచెడి ఱో లు డిగ్నుఱికి. 

10.1-368-కంద పదాము 
గజాలు గలిని మొోయుఁగ 
నజాలు దొ్ికుకటలు మాని యతిజవమున యో 
షరజానములు నగుఁ దలి్లయుుఁ 
బజాం జనుద్ేర్ నతుఁడు పర్ువిడె నధ్వపా!  

10.1-369-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-370-మతేతభ వికీీడతిము 
సతనభార్ంబున డసరస గుీసరస యసద్ెై జవాిడు మధాంబుతో 
జనితసేిదముతోుఁ జలతకబర తో ససోిత తతరీయంబుతో 
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వనజాతేక్షణ గూడ పాఱి తిర గ న్ వార ంచుచున్ వాకిటన్ 
ఘనయోగీందమినంబులున్ వ నుకొనంగాలేని ల్మలార్తున్.  
10.1-54- కృషుణ ని ఱో లుకి కట ట ట 

10.1-371-వచనము 
ఇట ి  గూడం జని. 

10.1-372-సీస పదాము 
సతంభాద్వకంబులు దనకు నడాం బెైన; 
 నిటటట ట  చని పటటనీనివాని 
నీ తపుప సెైర ంపు మింక దొ్ంగ లుఁ బో వ; 
 నే నని మునుముటట నేడుువాని 
గాట క న ఱయంగుఁ గనుిలు నులుముచు; 
 వ డలు కనీిటితో వ గచువాని 
నే ద్ెసవచుునో యిద్వ యని పలుమాఱు; 
 సుర్ుగుచుుఁ గేగీంటుఁ జూచువానిుఁ 

10.1-372.1-ఆటవ లద్వ 
గూడుఁ బాఱి పట ట కొని వ ఱప్రంచుచుుఁ 
జిని వ నిద్ొంగ చిక క ననుచు 
నల్లగ  కొటట ుఁ జేతు లాడక పూుఁబో ుఁడి 
కర్ుణతోడ బాలుుఁ గటట ుఁ దలుఁచి.  

10.1-373-వచనము 
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ఇటినియిె. 

10.1-374-కంద పదాము 
వీర విర్ు? శ్రకీృషుణ లు 
గారా? యిెనిడును వ నిుఁ గానర్ుఁట కద్ా! 
చోర్తిం బించుకయును 
నేర్ ర్ుఁట! ధర తిి నిటిట  నియతులు గలరే?  

10.1-375-కంద పదాము 
పటిటనుఁ బట ట పడని నినుుఁ 
బటెటద నని చలముుఁగ్నినుఁ పట ట ట బెటేట? 
పట ట వడ వండుి పటీట 
పట ట కొనన్ నాుఁకుుఁగాక పర్ులకు వశమే్?  

10.1-376-కంద పదాము 
ఎకకడన ైనను ద్వర గ ద; 
వొకక యిెడన్ గుణము గల్లగ  యుండవు; నియమం 
బెకకడిద్వ నీకు? మఱచినుఁ 
జకకగుఁ బో యిెదవు ప్ెకుక జాడలుఁబుతాి!  

10.1-377-సీస పదాము 
తోయంబు ల్లవి యని తొలగక చ్చెుదు; 
 తలుఁచెదు గటెైటనుఁ దర్ల న తత ; 
మంటితో నాటలు మానవు; కోరాడె; 
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 దునిత సతంభంబు లూుఁపుఁ బో యిె; 
దనుాల నలపంబు లడుగంగుఁ బాఱెదు; 
 రాచవేుఁటలుఁ జాల ఱవిుఁద్ెచెు; 
దలయవు నీళ్ుకు నడాంబు గటెటదు; 
 ముసల్లవ ై హ్ల్లవృతిత  మొనయుఁ; జూచె 

10.1-377.1-ఆటవ లద్వ 
దంబర్ంబు మొలకు నడుగవు తిర గ ద 
వింకుఁ గల్లకి చేుఁత లేల పుత!ి 
నినుి వంప వాిలు నే నేర్ ననియొ నీ 
విట ట  కింీదు మీుఁదు న ఱుుఁగ కునికి.  

10.1-378-వచనము 
అని మర్ెంబు ల తిత  పల్లకి. 

10.1-379-కంద పదాము 
ఆ లలన గటెట  ఱో లన్ 
ల్మలన్ నవనీతచౌర్ాల్మలుం బిియవా 
గాా లుం బర విసరెత గో 
పాలున్ ముకాత లలామ ఫాలున్ బాలున్.  

10.1-380-కంద పదాము 
ఱో లను కట ట పడియు న 
బాబలుుఁడు విలసరల ి  భకత పర్తంతుిండె ై
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యాలాన సనిిబదా వి 
శ్ాలమద్ేభేందకిలభ సమర్ుచి నధ్వపా!  

10.1-381-కంద పదాము 
వ ల్ల లోను మొదలు తుద్వ నడు 
ములు లేక జగంబు తుద్వయు మొదలున్ నడుమున్ 
వ ల్లయున్ లో నగు నీశిర్ు 
నలవడునే కటటుఁ బణితురాల్ గాకునిన్?  

10.1-382-ఆటవ లద్వ 
పటిట  యెిలిబో ుఁటి పటిట  యిాతం డని 
గటిటతలుఁపుతోడుఁ గటెట ుఁ గాక 
పటిటకడుపు ప్ెకుక బహిాెండములు పట ట  
టెఱిుఁగ  నేనిుఁ దలి్ల యేిల కట ట ?  

10.1-383-కంద పదాము 
చికకుఁడు సరర క్గ ల్లలోుఁ 
జికకుఁడు సనకాద్వయోగ చితాత బాములం 
జికకుఁడు శీుతిలతికావళిుఁ 
జిక క నతుఁడు ల్మలుఁ దలి్ల చేతన్ ఱో లన్ 

10.1-384-వచనము 
ఇట ి  గదాీన నా ముద్వాయ ముదుా లపటిట  యుదర్ంబు గటటనడర్ుచుుఁ జతుర్ంబుగుఁ 
జకక నొకకతాిడు చుటిటన నద్వ ర ండంగుళ్ంబులు కడమపడియిె; మఱియు నొకక 
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బంధంబు సంధ్వంచి వలగ్నిన నంతియ కొఱంతయయిెా; వ ండియు 
నొకకపాశంబు గూర ు పర వేషరటంచిన వ ల్లతుఁజూప్ె; నిట ి . 

10.1-385-కంద పదాము 
తజానని లోుఁగ టం గల 
ర్జాుపర్ంపర్లుఁ గమీెఱన్ సుతుుఁ గటటన్ 
బొ జా ద్వర గ  రా దయిెా జ 
గజాా లము లుని బొ జాుఁ గటటన్ వశమే్?  

10.1-386-వచనము 
అపుప డా యవియు గోప్రకలును వ ఱంగుపడిర ; తదనంతర్ంబ 

10.1-387-ఆటవ లద్వ 
ఒడలుఁ జ మట ల గయ నుతతరీయము జాఱ 
వీడి యుని తుఱుము విర్ులు రాలుఁ 
గటటరాని తనుిుఁ గటెటద నని చింతుఁ 
గట ట కొనిన తలి్లుఁ గర్ుణుఁ జూచి.  

10.1-388-కంద పదాము 
బంధవిమోచనుుఁ డమశుుఁడు 
బంధ్వంపుఁ బెనంగు జనని పాటోర ు సుహ్ృ 
దబంధుుఁడు గావున జననీ 
బంధంబునుఁ గట ట పడియిెుఁ బాటించి నృపా!  

10.1-389-కంద పదాము 
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సంగడిుఁ ద్వర గ డు శంభుుఁడు 
నంగాశయీ యిెైన సరర యు నాతెజుుఁడెై యు 
ప పంగ డు పదెజుుఁడును గో 
పాంగన కియీుఁ గర్ుణ పడయ ర్ఖిలేశిర్ుచేన్.  

10.1-390-కంద పదాము 
జాఞ నులచే మౌనులచే 
ద్ానులచే యోగ సంవిధ్ానులచేతం 
బూని నిబదుా ం డగునే 
శ్రనీాథుుఁడు భకితయుతుల చతేం బో ల న్?  

10.1-391-వచనము 
అంత నయాశ్లద యింటికడుఁ బనులవ ంటంద్వర్ుగుఁ గృషుణ ుఁడు తొలి్ల నార్దు 
శ్ాపంబున నిర్ుమదుా ల ై యుని నలకూబర్ మణిగీవీు లను గుహ్ాకుల నిదాఱం 
గని ఱో  ల్మడుుకొని చనియిె" నని చెప్రపన శుకయోగ వర్ునకు భూవర్ుం 
డిటినియిె. 
10.1-55- గుహ్ాకుల నార్దశ్ాపం 

10.1-392-కంద పదాము 
నార్దుుఁ డేల శప్రంచెను? 
వా రా వృక్షతిమునకు వచిునపనికిం 
గార్ణ మ్మయాద్వ? యోగ కు 
లారాధా! యిెఱుంగుఁ జ పుప మయా! వినియిెదన్.  
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10.1-393-వచనము 
అనిన శుకుండిటినియిె “మునుి కుబేర్ుని కొడుకు ల్లర్ువుర్ు శంకర్కింకర్ుల ై 
యహ్ంకర ంచి వ ండికొండమీుఁద విర్ులతోుఁటలం బాడెడి చేడియలం గూడికొని 
కరేణు సంగతంబు ల ైన యేినుం గుల భంగ  సుర్ంగంబు ల ైన 
మంద్ాకినీతర్ంగంబులం గీీడింప నార్దుండు వచిున న చెులువలు చెచెుర్ 
వలువలు ధర యిం చిర ; మద్వరాపాన పర్వశులు గావున వార్ ల్లర్ువుర్ు వివ 
సుత ర ల ై మ్మలంగుచుని నా మునీశిర్ుండు చూచి శప్రయించు వాుఁడెై పతిీతంబగు 
గీతంబు బాడె; వినుము. 

10.1-394-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
సంపనుిండొర్ుుఁగాన లేుఁడు తనువున్ సంసార్మునిమిె హిం 
సరంపం జూచు దర దుిుఁ డెతుత బడి శుషీకభూతుుఁడెై చికిక హిం 
సరంపం డనుాల నాతెకున్ సముల కాుఁ జింతించు నటలి టుఁ ద 
తసంపనాింధున కంజనంబు వినుమీ ద్ార దయి మూహింపుఁగన్.  

10.1-395-వచనము 
అని గీతంబు పాడి తన మనంబున. 

10.1-396-కంద పదాము 
కలవాని సుతుల మనుచును 
గలకంఠులతోడుఁ గూడి కానర్ు పర్ులం 
గలలో న ైనను; వీర కిుఁ 
గల కొీవిడుఁగ ంచి బుధులుఁ గలపుట యొపుపన్.  
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10.1-397-వచనము 
అని చింతించి విజాఞ న విశ్ార్దుండగు నార్దుండు నలకూబర్ మణిగీవీులుఁ జూచి 
మీర్లు సీత రమద్ాంధులర్ు గావున భూలోకంబున నర్ుా న తర్ువుల ై 
నూఱుద్వవావరి్ంబు లుండుం డటమీుఁద గోవిందచర్ణార్వింద పర సపందంబున 

10.1-398-కంద పదాము 
ముకుత లర ై నారాయణ 
భకుత లర ై పర్మసాధుభావశ్ర ీసం 
సకుత లర ై సుర్లోక 
వాకుత ల ర్యిెాదర్ు నాదువాకాము కతనన్.  
10.1-56- కృషుణ డుమద్వా గవనుగూలుుట 

10.1-399-వచనము 
అని యిట ి  పల్లకి నార్దుండు నారాయణాశమీంబునకుం జనియిె వార ర్ువుర్ు 
సంగడిమదుా ల ైర , పర్మభాగవతుండెైన నార్దు మాటలు వీటింబుచుక పాటించి. 

10.1-400-కంద పదాము 
ముదుా ల తకకర బిడాుఁడు 
మదుా లుఁ గూలపంగ దలుఁచి మసలక తా నా 
మద్వాకవ యుని చోటికిుఁ 
గదాీన ఱో  ల్మడుుకొనుచుుఁ గడకం జనియిెన్.  

10.1-401-వచనము 
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చని యా యూర ాత మహాబలుండు నిజఞదర్ద్ామ సమాకృషామాణ 
తిర్ాగావదులూఖ్లుండెై యా ర ండు మాొకుల నడుమం జొచిు ముందర కి 
నిగుడుచు. 

10.1-402-కంద పదాము 
బాలుుఁడు ఱో  లడాము ద్వవ 
మూలంబులు ప్ెకల్ల విటపములు విఱిగ  మహా 
భీలధినిుఁ గూల ను శ్ా 
పాలసా వివరా్నములు యమళార్ుా నముల్ 
10.1-57- గుహ్ాకులుకృషుణ నిప గడుట 

10.1-403-వచనము 
ఇట ి  నిర్ూెలంబు ల ై పడిన సాలంబులలోనుండి కీల్లకీలలు వ లిడు పో ల్లక 
న కుకడు తేజంబున ద్వకుకలు ప్రకకటిలిం బసిరదుా  ల ైన సరదుధ  ల్లదాఱు వ డల్లవచిు 
పబిుదుధ ల ై భకతలోకపాలకుండెైన బాలకునకు మొొకిక లేచి కర్కమలంబులు 
మొగ డిు యిటినిర . 

10.1-404-కంద పదాము 
బాలుుఁడవ  నీవు? పర్ుుఁడ వ 
నాలంబుుఁడ వధ్వకయోగ  వాదుాడవు తను 
సూథ లాకృతి యగు విశిము 
నీ ల్మలార్ూప మండుి నిపుణులు కృష్ాణ !  

10.1-405-సీస పదాము 
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ఎలిభూతంబుల కింద్వయిాహ్ంకృతి; 
 పాిణంబులకు నధ్వపతివి నీవ; 
పకిృతియుుఁ బకిృతిసంభవమహ్తుత ను నీవ; 
 వీని కనిిటికిని విభుుఁడ వీవ; 
పాికృతగుణవికార్ములుఁ బొ ందక పూర్ి; 
 సరదుా ుఁడ వగు నినుిుఁ జింత చేయ 
గుణయుతుం డయపునే? గుణహమన! నీ యంద; 
 కల గుణంబుల నీవ కపపుఁబడుదు;  

10.1-405.1-తటేగతీి 

మొదల న విని యవతార్ములు శరీర్ు 
లందు సర ద్ొడుా  లేని వీర్ాముల తనువు 
లడర్ జనిెంచి వార్ల యందుుఁ జికక; 
వటిట  పర్మే్శ! మొొక కద మయా! నీకు.  

10.1-406-కంద పదాము 
భువనములు చేయుఁ గావుఁగ 
నవతీర్ుణ ుఁడ వ ైతి కాద్ె యఖిలేశిర్! యో 
గ వరేణా! విశిమంగళ్! 
కవిసనుిత! వాసుద్ేవ! కలాాణనిధ్ీ!  

10.1-407-ఉప్ేందవిజిము 
తపసరివాకాంబులు దపప వయిెాన్; 
న పంబునం గంటిమి నినుిుఁ జూడన్ 
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దపంబు లగప్ెపన్; మముుఁ ద్ావకీయ 
పపినుిలం జేయుము భకతమితాి!  

10.1-408-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నీ పద్ాావళ్ళ లాలకించు చెవులన్ నినాిడు వాకాంబులన్ 
నీ ప్ేర్ం బనిచేయు హ్సతయుగముల్ నీ మూర తప్ెైుఁ జూపులన్ 
నీ పాదంబుల ప ంత మొొకుక శిర్ముల్ నీ సేవప్ెైుఁ జితతముల్ 
నీ ప్ె ైబుదుా ల మాకు నిముె కర్ుణన్ నీరేజపతేకి్షణా!  

10.1-409-వచనము 
అని యిట ి  కీర తంచిన గుహ్ాకులం జూచి నగుచు నులూఖ్ల బదుా ండెైన హ్ర  
యిటినియిె. 

10.1-410-కంద పదాము 
తమతమ ధర్ెముుఁ దపపక 
సముల ై నను నమిె తిర్ుగు సభుాలకును బం 
ధము ననుుఁ జూచిన విర యును 
గమలాపుత ుఁడు ప డమ విర యు ఘనతమము కియీన్.  

10.1-411-కంద పదాము 
కార్ుణామానసుండ గు 
నార్దువచనమునుఁ జేసర ననుుఁ బొ డుఁగనుటన్ 
మీర్ు పబిుదుధ ల ర ైతిర  
చేర న్ నామీుఁద్వ తలుఁపు సరదధము మీకున్.  
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10.1-412-వచనము 
అని యిాశిర్ుండు మీర్ు “మీ న లవులకుంబొ ం” డని యానతిచిున 
మహాపసిాదం బని వలగ్ని ప్ెకుక మొొకుకల్లడి నలకూబర్ మణిగీవీు లుతతర్ 
భాగంబున కర గ  ర్ంత; నంద్ాదు ల ైన గోపాల కులు నిర్ూెలంబుల ై పడిన 
సాలంబుల చపుపడు ప్రడుగు చపుప డని శంకించి వచిు చూచి. 

10.1-413-కంద పదాము 
ఈ పాదపములు గూలుఁగ 
నీ పాపుఁ డులూఖ్లమున నిట బదుా ండెై 
యిే పగ ద్వ బతిిక ుఁ? గంటిర ; 
వాపో వుఁడు; వ ఱవుఁ; డెటిటవాుఁడయ  యితుఁడున్.  

10.1-414-తేటగతీి 

ప్రడుగు పడదు; గాక ప్ెనుగాల్ల విసర్దు; 
ఖ్ండితంబు లగుట గానరాదు; 
బాలుుఁ డితుఁడు; పటిట  పడుఁ ద్యియుఁజాలుఁడు; 
తర్ువు లేల గూల  ధర్ణిమీుఁద 

10.1-415-వచనము 
అని పె్కకండుి పె్కుకవిధంబుల నుతాపతంబులు గావలయు నని శంకింప నకకడ 
నుని బాలకు ల్లటినిర . 

10.1-416-కంద పదాము 
నందుని కొమర్ుుఁడు వినుుఁ డమ 
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సందున మును దూఱి ఱో లు సర  యడాముగా 
ముందఱి కీడిున మదుా లు 
గంీదుకొనం గూల ; జనులుఁ గంటి మిర్ువుర్న్.  

10.1-417-వచనము 
అని యిట ి  పల్లకిన బాలకాలాపంబులు విని మిథాార్ూపంబు లని కొందఱనిర ; 
కొందఱు నానావిధంబుల సంద్ేహించిర ; అంత నందుండు వికసరత 
వదనార్విందుం డగుచుుఁ బటిట  కట ి  విడిచెను; అటిట  యెిడుఁ దన తెఱం గ విర్ు 
న ఱుంగ కుండవల  నని ఠవర్ కుమార్ుండు. 

10.1-418-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పాడున్ మందుని భంగ ; గోపవనితల్ పాణిధినుల్ సేయుఁగా 
నాడున్ జంతమిుక ైవడిం; బర్వశుండెై హ్సతముల్ తిిపుపచుం; 
జూడన్ నేర్ని వాని భంగ  జనులం జూచున్; నగున్; బాలుర్ం 
గూడుం బెదాలపంపు చేయుఁజను; డాగున్; మటిట ుఁ జిటాట డుచున్.  
10.1-58- కపటబాలల్మలలు 

10.1-419-కంద పదాము 
చుంచ్దవుుఁ బాలు ద్ాివు ము 
దంచితముగ ననుుఁడుుఁ బాలు ద్ాివి జననితోుఁ 
జుం చ్దవ దనుచు ల్మలా 
చుంచుం డెై యతుఁడు చుంచుుఁ జూప్ె నరేంద్ాి!  

10.1-420-కంద పదాము 



2109 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

సెలగోల పట ట కొని జల 
కలశములో నీడుఁ జూచి కలశయుతుండెై 
సెలగోలుఁ పాపుఁ డొకుఁ డిద్ె 
తలచెన్ ననుుఁ గ్టట ననుచుుఁ దలి్లకి జ ప్ెపన్.  

10.1-421-కంద పదాము 
బిక్షులు వచెుద రేడిున; 
బిక్ాపాతమిున వ ైచి బగెడించి నినున్ 
శిక్ించెద; ర్ని చెప్రపన 
బిక్షులుఁ గని, తలి్లుఁ గనియు భీతిల ి  నృపా!  

10.1-422-వచనము 
ఇట ి  కృషుణ ండు బహ్ువిధంబులుఁ గపటబాలల్మలల వినోద్వంప, బృహ్దినంబున 
నంద్ాదు ల ైన గోపవృదుా లు మహ్ో తాపతంబు లగుటయు, వానివలన బాలుుఁ 
డుతతర ంచుటయుుఁ చూచి యిే కాంతంబున నొకకనాడు విచార ంప నుపనందుం 
డను వృదాగోప కుండు తన యిెఱుక మ్మఱసర యిటినియిె. 
10.1-59- బృంద్ావనముబో వతలచుట 

10.1-423-ఉతపలమాల 

ఇకకడనుందురే మనుజు? ల్మ మన కృషుణ న క గు్  చేయుఁగా 
ర్కకసురాలు చనొిసుఁగ ; ఱాలపయిన్ సుడిగాల్ల వీచెుఁ; బెై 
గ కీకిర యం దర్ుల్ వడియిెుఁ; గేశవు సతకృపుఁ దప్ెపుఁ; జాలు నేుఁ 
డెకకడి క ైనుఁ బో వలయు నిం కిట గోపకులార్! వింటిరే?  



2110 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

10.1-424-కంద పదాము 
కసవుగల ద్వర్వు పసులకు 
లస దద్వ ినద్ీ మహమజ లతికావళిుఁ బెం 
ప్ెసుఁగును, గాపుర్మునకును 
బొ సుఁగును బృంద్ావనంబు ప దుఁ డచుటికిన్.  
10.1-60- బృంద్ావనమునకుబో వుట 

10.1-425-వచనము 
అని పలుకు నుపనందుని పలుకుల కార్ుాల ైన గోపకు “ల్లద్వ యకార్ాంబు 
మందల” యని కొందల మందక యాలమందల నమంద గమనంబున ముందఱ 
నడవం బనిచి ప్రఱుందం గంీదుకొనకుండ, బాల వృదానార్ు ల కికన తేర్ులు 
సాగ ంచి తార్ు తను తాిణ తూణీర్ బాణధర్ుల ై విండుి  పట ట కొని నడవ, 
బండివ నుకుఁ గ్ముెల్లముెలం బూర ంచుచు నవార్ాంబులగు తూర్ార్వంబుల 
నార్ా పురోహిత సమే్తుల ై వేడుకలు కొనలు నిగుడ మొనలేర్పఱచుకొని పావనం 
బగు బృంద్ావనంబునకుం జని ర్పుపడు. 

10.1-426-తర్ళ్ము 
పసుపు లాడి యురోజకుంకుమ పంకశ్లభితల ై లస 
దిసనల ై కచభార్చంపకద్ామల ై సులలామల ై 
పసరుఁడిమాడల కాంతు లఱుి లుఁ బర్ిుఁ ద్ేర్ులమీుఁద బెం 
ప్ెసుఁగ బాడిర  వేతి లా హ్ర హేల ల్లంపగు నేలలన్.  
10.1-61- బృంద్ావనముజొచుుట 

10.1-427-వచనము 
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అపుపడు రోహిణీయశ్లద లేక ర్థంబునుఁ బర పూర్ణమనోర్థల ై రామకృషుణ ల 
ముందట నిడుకొని వార్ల వినోదంబులకుుఁ బిమోదంబు నొందుచుండి; ర ట ి  
గోపకులు బృంద్ావనంబు జొచిు యందర్ధచంద్ాికార్ంబుగ శకట సంద్యహ్ంబు 
నిల్లప్ర మందలు విడియించి వసరయించిర . 

10.1-428-కంద పదాము 
చెంద్వర  బలమాధవు లభి 
నంద్వంచుచుుఁ బర్మపావనము సంచిత కా 
ళింద్ ీసంజీవనమున్ 
బృంద్ావనమున్ మునీంద ిబృంద్ావనమున్.  

10.1-429-వచనము 
ఇట ి  బృంద్ావనంబు చేర  కొంత కాలంబునకు రామకృషుణ లు 
సమానవయసుకల ైన గోపబాలకులం గూడుకొని వేడుక లూదుకొన దూడలుఁ 
గాచుచు. 

10.1-430-సీస పదాము 
వేణువు లూుఁదుచు వివిధర్ూపములతో; 
 గంతులు వ ైతుర్ు గ్తుకమున; 
గుర్ుకంబళాదుల గోవృషంబులుఁ బనిి; 
 పర్వృషభము లని పతిిభటింతు; 
ర్లుి లు దటిటంచి యంఘుొల గజాలు; 
 మొఱయుఁ దనుిదు రోల్ల ముమెర్ముగుఁ 
బనిిదంబులు వ ైచి ఫలమంజర్ులు గూల్లు; 
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 వేట  లాడుదుర్ు పాివీణా మొపప;  

10.1-430.1-తటేగతీి 

వనా జంతు చయంబుల వానివాని 
పదుర్ు పదుర్ుచు వంచించి పటటుఁబో దు; 
ర్ంబుజాకార్ములుఁ జలుి లాడుఁ జనుదు; 
రా కుమార్ులు బాలావిహార్ు లగుచు.  

10.1-431-కంద పదాము 
పో ర్ుదుర్ు గ కుర్ు ప డుచుచు; 
దూఱుదుర్ు భయంబు లేక తోర్పుటిర్వుల్; 
జాఱుదుర్ు ఘనశిలాతటి; 
మీఱుదు ర నింగరాని మ్ముఁలకువల నృపా!  
10.1-62- వతాససుర్వధ 

10.1-432-వచనము 
అంత నొకకనాడు యమునాతీర్ంబున నా కుమార్ులు గోపకుమా ర్ులుం 
ద్ార్ును గేపీుల మే్ప నొకక ర్కకసుండు కేపీు ర్ూపున వచిు వార్ల హింసరంపం 
దలంచి. 

10.1-433-కంద పదాము 
కేపీుల యఱుి లు నాకుచుుఁ 
గేపీులలో నిద్వయిె మంచి కేపీనుఁగుఁ గడుం 
జూపటిట  భకత సంగతిుఁ 
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గేపీ్ె ైచనువాని మొోలుఁ గేపీ్ెై తిర గ న్.  

10.1-434-వచనము 
వాని న ఱింగ  కృషుణ ండు రామునకుం జ ప్రప 

10.1-435-చంపకమాల 

ఇద్వ యొక మంచిలేగ; వినుుఁ డెంతయు నొప్ెపడి నంచు ద్ాని త 
తపదములు తోుఁకయున్ బిగ యుఁబటిట  చెలంగ  వ లంగ మాొనితోుఁ 
జద్వయుఁగ నొకక ప్ెట ట గ్ని చంప్ెుఁ గుమార్ుుఁడు లేుఁగర్కకసుం 
గుదులుకొనంగ బాలకులు కోయని యార్ి నఖ్ర్ి ల్మలతోన్.  

10.1-436-వచనము 
ఇట ి  ర్కకసుండు వేటి పడి విశ్ాలంబగు సాలంబుతో నేలం గూల ను; అపుపడు 

10.1-437-కంద పదాము 
గ్ంగడు ల గుర్ుఁగ వ ైచుచుుఁ 
జంగున ద్ాుఁట చును జ లుఁగ  చపపట ల్లడుచుం 
బొ ంగుచుుఁ గృషుణ ని బొ గడుచు 
దుింగ న ర్కకసునిుఁ జూచి తుిళిుర  కొమర్ుల్.  

10.1-438-వచనము 
ఆ సమయంబున వేలుపులు విర్ులవానలు గుర యించి ర విిధంబున. 

10.1-439-కంద పదాము 
వతసముల పగ ద్వ జగముల 
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వతసలతన్ మనుపుఁ జూచువాుఁడెై యుంటన్ 
వతసముల మే్పు చుండియు 
వతాససుర్ుుఁ జంప్ె భకతవతసలుుఁ డధ్వపా!  

10.1-440-వచనము 
మఱియు నొకకనాడు రేపకడ గోపకుమార్ులు కేపీులంగ్ంచు నడవికిం జని 
యిెండంబడి మ్మండుకొనిన దప్రపని బెండుపడిన తమ తమ లేుఁగకదుపుల 
నేర్పర ంచి నిలువర ంచుకొని కలంకంబు లేని యొకక కొలంకున నీర్ు ద్ాివించి 
తార్ును జలపానంబు జేసర వచుున డ నందు. 
10.1-64- బకాసుర్ వధ 

10.1-441-కంద పదాము 
అకలంకులు బాలుర్ు గని 
ర్కుటిలదంభోళిహ్తసరతాద్వ ిశిఖ్ర్ ర్ూ 
పకమున్ హ్ర హింసార్ం 
భకమున్ బకమున్ విశ్ాలభయద్ాంబకమున్.  

10.1-442-వచనము 
కని ద్ాని యొడల్లప డవునకు వ ఱుఁగుపడి చూచుచుండ. 

10.1-443-ఆటవ లద్వ 
ఎలి పనులు మాని యేికాగీచితుత ుఁ డెై 
మౌనివృతిత  నితర్ మతము విడిచి 
వనములోన నిల్లచి వనజాక్షుప్ెైుఁ దృషరట 
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చేర ు బకుుఁడు తపసర చెలువుుఁ ద్ాల ు.  

10.1-444-వచనము 
ఇవిిధంబున నొదుగు ప్ెట ట కొని యుండి. 

10.1-445-ఉతపలమాల 

చంచువు ద్ీుఁటి పక్షములు జలుి న విచిు పదంబు ల తిత  కు 
ప్రపంచి నభంబుప్ెై క గసర, భీషణ ఘోషణ వకతృడైె విజృం 
భించి గర్ుతసమీర్మున భినిము ల ై తర్ులోల్లుఁ గూలుఁగా 
మించి బకాసుర్ుం డొడిసర మింొగ  సహిషుణ నిుఁ జినిికృషుణ నిన్.  

10.1-446-కంద పదాము 
సంగడి లోకము లనిియు 
మింొగుచుుఁ గకీుకచును బయల మ్మలుఁగ ంచుచు ను 
ప పంగ డు వేడుకకాుఁ డట  
మింొగుడుపడె బకునిచేత మీుఁ ద్ెఱిుఁగ  నృపా!  

10.1-447-కంద పదాము 
దనుజుుఁడు మింొగ నుఁ గృషుణ నిుఁ 
గనలేక బలాద్వ బాలకపమిుఖ్ు లచే 
తనుల ై వ ఱుఁ గంద్వర  చ 
యానుఁ బాిణములేని యింద్వయింబుల భంగ న్.  

10.1-448-వచనము 
అట ి  మింొగుడుపడి లోనికిం జనక. 
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10.1-449-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కంఠోపాంతము ద్ౌడలున్ మ్మఱముచుం గాలాగ ి చందంబునం 
కుంఠీభూతుుఁడు గాక వేండమిగు నా గోపాలబాలున్ జయో 
తకంఠున్ బహి్ెగుర్ునెహామహిముుఁ జకకం మింొగ రాదంచు సో  
లుి ంఠం బాడుచు వాుఁడు గకీ క వ డలన్ లోకం బశ్లకంబుగన్.  

10.1-450-కంద పదాము 
కకీకి మహాఘోషముతోుఁ 
జకకగుఁ దనుుఁ బొ డువరాుఁగుఁ జంచులు ర ండున్ 
సుికకుఁగుఁ బటిట  తృణము కిీయ 
గకీుకన హ్ర  చీర  బకునిుఁ గలహ్ో తుసకునిన్.  

10.1-451-వచనము 
అపుప డా నందనందనుమీుఁద వేలుపులు చాలపులుగా నందన మలి్లకాద్వ 
కుసుమవరి్ంబులు హ్రి్ంబునం గుర యించిర ; ద్ేవవాదాంబులు మొర్సె; 
రామాద్వ గోపకుమార్ులు పాిణంబులతోుఁ గూడిన యింద్వియంబులుం బో ల ుఁ 
గమీెఱ కృషుణ నిం గని ర్మెని క్ుఁగ ల్లంచుకొని కృషణసహితులయి లేుఁగద్ాుఁట ల 
మర్ల ద్ాుఁటించుకొని మందగమనంబున మంద కర గ ర ; వార్లచేత నా 
వృతాత ంతం బంతయు విని వ ఱంగుపడి గోపగోప్రకాజనంబులు. 

10.1-452-కంద పదాము 
ఆపదలమీుఁద నాపద 
ల్మ పాపనిుఁ జ ంద్వ తొలుఁగ ; నీ యర్ాకుప్ెై 
వే పడిన ఖ్లులు దహ్నుని 
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వ ైపున శలభముల పగ ద్వుఁ బడిర  ధర తిిన్.  

10.1-453-వచనము 
అని పల్లకిర ; మఱియు నా రామకృషుణ లు కేపీులం గాచు తఱి. 

10.1-454-సీస పదాము 
కపులమ్మై జలరాశిుఁ గట ట దమా యని; 
 కట ట దు ర్డాంబు కాలువలకు; 
మునులమ్మై తపములు మొనయుదమా యని; 
 మౌనుల ై యుందుర్ు మాటలేక; 
గంధర్ివర్ులమ్మై గానవిదాలు మీఱుఁ; 
 బాడుదమా యని పాడుఁ జొతుత ; 
ర్పసరోజనులమ్మై యాడుదమా యని; 
 యాుఁడు ర్ూపముుఁ ద్ాల్లు యాుఁడుఁ జనుదు;  

10.1-454.1-ఆటవ లద్వ 
ర్మర్ ద్ెైతావర్ులమ్మై యబాిుఁ దతితమా 
యని సరోవర్ముల యందు హ్సత  
దండచయముుఁ ద్వపి్రప తర్ుతుర్ు తమ యిాడు 
కొమర్ు లనుచర ంపుఁ గ్మర్ు మిగుల.  
10.1-65- చలుా లుగుడుచుట 

10.1-455-వచనము 
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అంత నొకకనాుఁడు రామకృషుణ లు కాంతార్ంబున బంతిచలుా లు గుడువ 
నుద్య ాగ ంచి ప ి దుా నలేచి, గదాీనం దమ యింటిలేుఁగకదుపులం గదల్లంచి, 
సుర్ంగంబులగు శృంగంబులు పూర ంచిన విని, మే్లుకని, సంర్ంభంబున 
గోపడింభకులు చల్లద్వ కావడులు మూుఁపున వహించి, సజాంబులగు కజాంబులు 
గట ట కొని పదతాిణ వేతదిండంధర్ులయి, ల కకకు వ కకసంబెైన తమతమ 
కేపీుకదుపులం జపుపడించి ర్పుపకొనుచు, గాననంబు జొచిు, కాంచన మణి 
పుంజ గుంజాద్వ భూషణ భూషరతులయుాను, ఫల కుసుమ కోర్క పలివ 
వలిర్ులు తొడవులుగా నిడుకొని, కొముెల్ల ముెగుఁ బూర ంచుచు వేణువు 
లూుఁదుచుుఁ, దుమ్మెదలం గూడి పాడుచు, మయూర్ంబులతోడం గూడి 
యాడుచుుఁ, బికంబులం గలసర కూయుచు, శుకంబులం జేర  ర్దలు జేయుచుుఁ, 
బులుగుల నీడలం బాఱుచుుఁ, బొ దర ండిందూఱుచు సరాళ్ంబులగు వాుఁగులు 
గడచుచు, మరాళ్ంబుల చెంత నడచుచు, బకముెలం గని నిలుచుచు, 
సార్సంబులం జఞప్ర యలంచుచు, నద్ీజలంబులం ద్య ుఁగుచుుఁ, ద్ీగ  యుయిెాలల 
నూుఁగుచు, పలింబులం డాగుచు, దూర్ంబుల కేగుచుుఁ, గపుల సంగడిుఁ 
దర్ువుల కుకచు ఫలంబులు మ్మకుకచు ర్సంబులకుంజొకుకచు నింగ కినిికుకచు 
నీడలు చూచి నవుిచుుఁ, గయాంబులకుుఁ గాలుదువుిచు, చెలంగుచు, 
మ్మలంగుచు, వాిలుచు, సో లుచు బహ్ుపకిార్ంబుల శరీర్ వికార్ంబులు జేయుచు 
మఱియును. 

10.1-456-కంద పదాము 
ఒకనొకని చలా్లకావిడ ి
నొకుఁ డొకుఁ డడకించి ద్ాుఁచు; నొకుఁ డొకుఁ డద్వ వే 
ఱొ క డొకని మొఱిుఁగ కొని చను 
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నొక డొకుఁ డద్వ ద్ెచిు యిచుు నురీినాథా!  

10.1-457-కంద పదాము 
ఒకకుఁడు మునేిమఱి చన 
నొకకుఁడు బలుబొ బబ వ ట ట  నుల్లకిపడన్; వే 
ఱొ కకుఁడు మిటిట  తటాలున 
నొకకని కనుద్యయి మూయు నొకకుఁడు నగుఁగన్.  

10.1-458-కంద పదాము 
తీపుగల కజా మనుాుఁడు 
కోప్రంపుఁగ నొడిసర పుచుుకొని తోిపాడం 
బెైపడి యద్వ గ్ని యొకకుఁడు 
కేపీులలో నిట ట నట ట ుఁ గ కుర ంచు నృపా!  

10.1-459-కంద పదాము 
వనజాక్షుుఁడు మునిర గ న 
మునుపడుఁగా నతని నేన  ముటెటద ననుచుం 
జని మునుముటటనివానిన్ 
మునుముటిటనవాుఁడు నవుి మొనసర నరేంద్ాి!  

10.1-460-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.1-461-ఉతపలమాల 

ఎనిడున ైన యోగ విభు ల విని పాదపరాగ మింతయుం 
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గనుిలుఁగాన ర్టిట  హ్ర ుఁ గ్ుఁగ ుఁటుఁ జేర్ుుచుుఁ జ టటపట ట చుం 
దనుిచు గుీదుధ చునిగుచుుఁ దదధయుుఁబెైుఁపడి కూడి యాడుచుం 
మనిన జేయ వలివకుమార్ుల భాగాము ల్లంత యొపుపనే?  

10.1-462-కంద పదాము 
విందులకును బహి్ెసుఖ్ా 
నందం బెై భకతగణమునకు దైె్వత మ్మై 
మందులకు బాలుుఁ డగు హ్ర  
ప ందుుఁ గనిర  గ్లి; ల్లటిట  పుణుాలు గలరే?  
10.1-66- అఘాసుర్ వధ 

10.1-463-వచనము 
అని పల్లకి శుకయోగీందుిండు మఱియు నిటినియిె. 

10.1-464-కంద పదాము 
అమర్ు లమృతపానంబున 
నమర న వా ర్యుా నే నిశ్ాట ని పంచ 
తిమునకు న దుళ్ళు చూతుర్ు 
తము నమెక యటిట  యఘుుఁడు దరోపదధతుుఁడెై.  

10.1-465-కంద పదాము 
బకునికిుఁ దముెుఁడు గావున 
బకమర్ణముుఁ ద్ెల్లసర కంసు పంపున గోపా 
లక బాలుర్ుఁతోుఁ గూుఁడను 
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బకవ ైర నిుఁ దుింతు ననుచుుఁ బట రోషమునన్.  

10.1-466-కంద పదాము 
బాలుర్ు పాిణంబులు గో 
పాలుర్కు; మదగజీాతు పాిణము మా రీ 
బాలుర్ుఁ జంప్రన నంతియ 
చాలును; గోపాలు ర లి సమసరన వార్ల్.  

10.1-467-వచనము 
అని నిశుయించి, యోజనంబు నిడుపును, మహాపర్ితంబు ప డుపును, 
గ్ండతుదల మీఱిన కోఱలును, మినుిదనిి పనిిన నలి మొగ ళ్ు ప్ెలుి గల 
ప్ెదవులును, బిలంబులకు నగ్లంబులయిన యిగుళ్ు సందులు, 
నంధకార్బంధుర్ంబయిన వదనాంతరాళ్ంబును, ద్ావానల జాిలాభీలంబయిన 
దృషరటజాలంబులును, వేుఁడిమికి నివాసంబులయిన యుచాేవస నిశ్ాి 
సంబులును మ్మఱయ, నేల నాలుకలు పఱచుకొని ఘోర్ంబగు నజగ 
రాకార్ంబున. 

10.1-468-కంద పదాము 
జాప్రర్ము లేక యిపుపడు 
గేపీుల గోపాలసుతులుఁ గృషుణ నితోడన్ 
గీప్టెట ుఁగ మింొగ ద నని 
పాపపు ర్కకసుుఁడు తోివుఁ బడి యుండె నృపా!  

10.1-469-వచనము 
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ఆ సమయంబున. 

10.1-470-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక వనాాజగరేంద ిమలిద్ె గ రీంద్యితేసధ మ్మై ద్ావపా 
వక కీలా పర్ుషపచిండతర్ నిశ్ాిసంబుతో ఘోర్ వ 
హిి కరాళాతతజిహ్ితోడ మనలన్ హింసరంప నీక్ించుచున్ 
వికటంబెై పడి సాగ  యునిద్వ పురోవీధ్వం గనుంగ్ంటిరే?  

10.1-471-వచనము 
అని యొండొర్ులకుం జూపుచు. 

10.1-472-మతేతభ వికీీడతిము 
బకునిం జంప్రన కృషుణ ుఁ డుండ మనకుం బామంచుుఁ జింతింప నే 
టిక?ి రా పో దము ద్ాుఁటి; కాక యద్వ క్టిలాంబుతో మింొగుడున్ 
బకువ ంటంజనుుఁ గృషుణ చేత ననుచుం బద్ాెక్షు నీక్ించి యు 
తుసకుల ై చేతులు వేసిరకొంచు నగుచున్ దురాిర్ుల ై పో వగన్.  

10.1-473-వచనము 
వార్లం జూచి హ్ర  తన మనంబున. 

10.1-474-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్ాకు ల లిుఁ బాము ద్వవిజాంతకుుఁ డౌట యిెఱుంగ; ర్కకటా! 
నిర్ాయుల ై యిెదుర్కనిర  నేుఁ గల నంచు విమూఢు లంచు నా 
విర్ావద్ాగహీ్తిమున వ ందగులన్ తమలేుఁగప్రండుతో 
దుర్ార్ ఘోర్ సర్ప ఘన తుండ బిలాంతముుఁ జొచిు ర్ందఱున్.  
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10.1-475-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

10.1-476-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వేలుపల్ చూచి భయంబు నొంద గసీనావేశంబుతో నుజావల 
తకలాపంతోజావలమాన జిహ్ి దహ్నాకార్ంబుతో మింొగ  న 
సిలాపహమందమిు మాధవార పత మనోవాాపార్ సంచార్ులన్ 
యలాపకార్ుల శికాభార్ులుఁ గుమారాభీర్ులన్ ధ్ీర్ులన్.  

10.1-477-వచనము 
ఇట ి  పె్నుబాముచేత మింొగుడుపడు సంగడికాండ ిగమిం జూచి కృషుణ ండు. 

10.1-478-ఉతపలమాల 

పడుచులు లేుఁగలుం గలసర ప్ెైకొని వతుత ర్ు తొలి్ల కృషణ ! మా 
కొడుకు లద్ేల రా; ర్నుచు గోప్రక ల లిను బలక నే కియీన్ 
నొడివ ద? నేుఁడు పనిగము నోర కి వీర కి నొకక లంక గా 
ద్ొడుఁబడ నేలచేస?ె విధ్వ యోడక జేయుుఁగదయా! క్ీర్ాముల్.  

10.1-479-వచనము 
అని తలపో సర, నిఖిలలోచనుండును, నిజాశితీ నిగహీ్మోచనుండు న ైన 
తమిెకంటి, మింటి తెర్ువర్ులు మొఱల్లడ ర్కకసు లుకుకమిగుల వ కకసంబగు 
నజగర్ంబయి యుని యనిర్భోజను కుతుత కకుం బొ తుత గ్ని మొతతంబు 
వ ంటనంటం జని తముె నందఱుఁ జిందఱ వందఱ చేసర మింొగ నగ్ల్లంచు 
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నజగర్ంబు కంఠద్ాిర్ంబున సమీర్ంబు వ డలకుండుఁ దన శరీర్ంబుుఁ బెంచి గదీధన 
మిద్ెాచఱచి నట ి ండ. 

10.1-480-కంద పదాము 
ఊప్రర  వ డలక కడుపున 
వా ప దవినుఁ బాము పాిణవాతంబులు సం 
తాప్రంచి శిర్ము వకికలు 
వాప్రకొనుచు వ డల్ల చనియిెుఁ బట  ఘోషముతోన్.  

10.1-481-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కూీర్వాాళ్ విశ్ాలకుక్ిగతులన్ గోవతససంఘంబుతో 
గార్ుణాామృతవృషరటచేత బతిుకంగాుఁ జూచి వతసంబులున్ 
వార్ుం ద్ాను దద్ాసావీధ్వ మగుడన్ వచెున్ ఘనోనుెకుత ుఁడెై 
తారానీకముతోడ నొప్ెపసుఁగు నా తారేశు చందంబునన్.  

10.1-482-ఆటవ లద్వ 
అమర్వర్ులకొఱకుుఁ గమలజాండం బెలి 
బల్లుఁ ద్వర్సకర ంచి బల్లయు వడుగు 
గోపసుతులకొఱకుుఁ బాపపుుఁ బెనుబాము 
గళ్ము దూుఁట గటట బల్లయకున ి?  

10.1-483-ఉతపలమాల 

ఆ ప్నెుబాము మే్న నొక యదుాతమ్మైన వ లుంగు ద్వకతటో 
ద్ీాపకమ్మై వడిన్ వ డల్ల ద్ేవపథంబునుఁ ద్ేజర లుి చున్ 
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కేపీులు బాలుర్ున్ బెదర్ుఁ గృషుణ ని దే్హ్ము వచిు చ్చెు నా 
పాపుఁడు చ్చిు పాిణములుఁ బాప్రన యంతన శుదధసతిమ్మై.  

10.1-484-కంద పదాము 
తన ర్ూ ప కమా ర ైనను 
మనమున నిడుకొనినుఁ బాపమయు న ైనను లోుఁ 
గ్నిచను హ్ర  తను మింొగ న 
దనుజునిుఁ గ్నిపో వకున ి తనలోపల్లకిన్?  
10.1-67- సుర్లు పూలుగుర యించుట 

10.1-485-వచనము 
తదవసర్ంబున, సుర్లు కుసుమ వరి్ంబులు గుర యించిర ; ర్ంభాదు లాడిర ; 
గంధరాిదులులు పాడిర ; మే్ఘంబులు మృదంగం బుల భంగ  ఘోషరంచె; సరదధ  
గణంబులు జయజయ భాషణంబులు భాషరంచి; ర్ంత. 

10.1-486-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ వాదాంబులు, నా మహాజయర్వం, బా పాట, లా యాటలుం 
ద్ేవజేాషుఠ ుఁడు పదెజుండు విని పిీ్తిన్ భూమి కేతెంచి నే 
డమ వతాసర్ాకులన్ భుజంగపతి హింసరంపంగ నీ బాలకుం 
డేవ ంటన్ బతిికించ?ె మే్, లనుచు నూహించెం గడుం నివ ిఱన్.  

10.1-487-వచనము 
అంత న యాజగర్ చర్ెంబు కొనిి ద్వవసంబుల క ండి ప్ెదాకాలం బు 
గోపాలబాలుర్కు కేళీబిలంబెై యుండె; నిట ి  క్మార్ విహా ర్ంబుల న ైదవ యిేటుఁ 
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గృషుణ ం డఘాసుర్ునిం ద్ెగుఁ జూచుటయుుఁ దముెంగాచుటయు నాఱవయిేటిద్ెైన 
పౌగండవృతాత ంతంబని చితతంబుల గోపకుమార్ులు దలంచుచుందు” ర్ని చెప్రపన 
నపుపడమిఱేుఁ డపపర్మయోగీందుినకిటినియిె. 

10.1-488-సీస పదాము 
అయిద్ేండుి  క్మార్; మటమీుఁద నయిద్ేండుి ; 
 పౌగండ మనియిెడు పాియ మందు; 
నయిద్ేండివాడెైుఁన యబాా క్షుచర తంబు; 
 పౌగండ మని గోపబాలు ర లిుఁ 
దలుఁతు ర్ంటివి యెిట ి  తలతుర్ు వార్లు? ; 
 నిర్ుడు చేసరన పని నేటి దనుఁగ 
వచుునే? యిద్వ నాకు వర్ుసతో న ఱిుఁగ ంపు; 
 మనవుడు యతిచందుిుఁడెైన శుకుుఁడు 

10.1-488.1-ఆటవ లద్వ 
యోగ దృషరట ుఁజూచి యొకికంత భావించి 
వినుము రాజవర్ా! వినయధుర్ా! 
పర్మగుహ్ా మనుచుుఁ బలుకుదు రార్ుాలు 
శిషాజనుల కీవు చేయు తలుఁపు.  

10.1-489-కంద పదాము 
ప్రియురాల్లవలని వార్తలు 
ప్రియజనులకు న లి ప ి దుధ ుఁ బిియ మగు భంగ న్ 
ప్రియుుఁడగు హ్ర చర తంబులు 
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ప్రియభకుత ల క లియిెడలుఁ బిియములు గావే?  

10.1-490-వచనము 
అని పల్లకి యోగీందుిండు రాజేందుిన కిటినియిె; నటిఘాసుర్ు మొగంబువలనం 
గడచి చనిన లేుఁగల గోపకుమార్ులం బతిికించి వార్ును ద్ానునుం జనిచని. 

10.1-491-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెం గృషుణ ుఁడు సాధునీర్ము మహాగంభీర్ముం బదెకో 
కనద్ాసాిదు వినోదమోద మదభృంగదింది ఝంకార్మున్ 
ఘనకలోి ల లతావితాన విహ్ర్తాకదంబ కోలాహ్ల 
సినవిసాుర్ము మందవాయుజ కణాసార్ంబుుఁ గాసార్మున్.  

10.1-492-వచనము 
కని తమిెకంటి తముెల యింటి స బగునకు నిచు మ్మచుుచుుఁ జ చెుర్ గాల్ల 
నోల్లం గదల డు కర్ళ్ు తుంపుర్ుల జలుి  పె్లుి న నొడళ్ళు గగుర్పడువుఁ గ్లంకు 
క లంకులుఁ గాయ పండుల గ లల వేగిున వీుఁగ  పట ట గల చెట ట తుటము నీడల 
నొపుపచుని యిసుక తిపపల విపుపుఁ జూచి వేడుక ప్రచుల్లంప న చెులుల 
కిటినియిె. 
10.1-68- చలుా లార్గ ంచుట 

10.1-493-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఎండన్ మగొ ్తి రాుఁకటం బడితి ర ంకేలా విలంబింపుఁగా 
ర్ండయ బాలకులార్! చలా్ల గుడువన్ ర్మాసథలం బికక డమ 
దండన్ లేుఁగలు నీర్ు ద్ాివి యిర్వందం బచిుకల్ మే్యుచుం 
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దండంబెై విహ్ర ంచుచుండుఁగ నమందప్ీితి భక్ింతమే్?  

10.1-494-వచనము 
అనిన “నగుుఁగాక” యని వతసంబుల నుతాసహ్ంబున నిర్ెలంబు లగు 
జలంబులు ద్ాివించి, పచిుకల మొలింబులుగల పలింబుల నిల్లప్ర చ్కకంబులగు 
చలా్లచికకంబులు చకకడించి. 

10.1-495-మతేతభ వికీీడతిము 
జలజాంతసరథత కర ణకం ద్వర గ రా సంఘంబుల ై యుని ఱే 
కుల చందంబునుఁ గృషుణ నిం ద్వర గ రాుఁ గూర్ుుండి వీక్ించుచున్ 
శిలలుం బలివములాృణంబులు లతల్ చికకంబులుం బువుి లా 
కులు కంచంబులుగా భుజించి ర్చటన్ గోపార్ాకుల్ భూవరా!  

10.1-496-సీస పదాము 
మాటిమాటికి వేలిు మడిుఁచి యూర ంచుచు; 
 నూర్ుుఁగాయలు ద్వనుచుండు నొకక; 
డొకని కంచములోని ద్ొడిసర చయాన మింొగ ; 
 చూడు లేదని నోర్ు చూపునొకకుఁ; 
డేగు రార్ు్ ర  చలుా  ల లమిుఁ బనిిదమాడి; 
 కూర్కనికూర్కని కుడుచు నొకకుఁ; 
డినిియుండుఁగుఁ బంచి యిడుట న చుల్లతన; 
 మనుచు బంతెనగుండు లాడు నొకుఁడు;  

10.1-496.1-ఆటవ లద్వ 
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కృషుణ ుఁ జూడు మనుచుుఁ గ కుర ంచి వడి మొోల 
మే్ల్ల భక్షారాశి మ్మసుఁగు నొకుఁడు; 
నవుి నొకుఁడు; సఖ్ుల నవిించు నొకకుఁడు; 
ముచుటాడు నొకుఁడు; ముర యు నొకుఁడు.  

10.1-497-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

10.1-498-సీస పదాము 
కడుపున ద్వండుగాుఁ గటిటన వలువలో; 
 లాల్లత వంశనాళ్ంబు చ్నిప్ర 
విమల శృంగంబును వేతదిండంబును; 
 జాఱి రానీక డాచంక నిఱికి 
మీుఁగడ ప్ెర్ుగుతో మే్ళ్వించిన చలా్ల; 
 ముదా డాపల్లచేత మొనయ నునిచి 
చెలరేగ  కొసర  తచెిున యూర్ుగాయలు; 
 వేళి్ు సందులయందు వ లయ నిఱిక ి

10.1-498.1-ఆటవ లద్వ 
సంగడమల నడుముఁ జకకగుఁ గూర్ుుండి 
నర్ెభాషణముల నగవు న ఱప్ర 
యాగభోకత కృషుణ ుఁ డమర్ులు వ ఱుఁగంద 
శ్ ైశవంబు మ్మఱసర చలా్ల గుడిచె.  
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10.1-499-వచనము 
ఇట ి  కృషణసహితు లయిన గోపకుమార్ులు చలుా లు గుడుచున డుఁ గేపీులు 
మే్పులకుం జొచిు, పచుని గఱికిజొంపంబుల గుంపుల కుఱికి, లంపులు 
మే్యుచు, ఘోర్ంబగు నర్ణాంబు నడుమం ద్యర్ంబగు దూర్ంబు చనిన, 
వానింగానక వ ఱచుచుని గోపడింభకులకు నంభోజనయనుం డిటినియిె. 
10.1-69- కేపీుల వ దకబో వుట 

10.1-500-మతేతభ వికీీడతిము 
వినుుఁ డయ ! బాలకులార్! కేపీు లటవీ వీధ్వన్ మహా దూర్ముం 
జనియిెన్ కోమల ఘాసఖ్ాదనర్తోతాసహ్ంబుతో న ందుుఁ బో  
యెినొ? యిేమయిెానొ కూీర్జంతువులచే నే యాపదం బొ ంద్ెనో? 
కని తెతుత ం గుడువుండు చలా్ల గ్ఱుఁతల్ గాకుండ మీర్ందఱున్.  

10.1-501-వచనము 
అని చెప్రప, 

10.1-502-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కరాణ లంబిత కాక పక్షములతో గ ైువేయహారాళితో 
సిరాణ భాసరత వేతదిండకముతో సతిపంఛద్ామంబుతో 
పూరోణ తాసహ్ముతో ధృతానికబళోతుులాి బాహ్సతంబుతో 
తూర్ణతింబున నేుఁగ  లేుఁగలకున ై దూరాటవీ వీధ్వకిన్.  

10.1-503-వచనము 
ఇటేి గుచు. 
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10.1-504-కంద పదాము 
ఇచోుుఁ బచిుక మే్సరన; 
విచోుుఁ ద్ాివినవి తోయ; మే్గ న విచోు; 
నిచోుట మంద గ్నివి; 
యిచోుుఁ బాసరనవి; జాడ యిద్ెయిద్ె యనుచున్.  

10.1-505-కంద పదాము 
కంజదళాక్షుుఁడు వ దక ను 
గ్ంజక లేుఁగల నపార్ గుర్ుతృణవనికా 
పుంజంబుల భీకర్ మృగ 
కుంజంబుల దర్ుల గ ర్ులుఁ గ్లుఁకుల నదులన్.  

10.1-506-వచనము 
అంత. 
10.1-70- బిహ్ె వతసబాలకులద్ాచుట 

10.1-507-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బాలుం డయుా నితండఘాసుర్ుుఁడు దుింపన్ బాలుర్ం గేపీులన్ 
యేిల్మలన్ బతిికించెనొకొక? భువి నూహింపం గడుం జఞదా మం 
చాలో నంబుజసంభవుండు చని మాయా బాలు శుంభదబలం 
బాలోకింపుఁ దలంచి డాుఁచె నొకచ  ోనా లేుఁగలన్ బాలుర్న్.  

10.1-508-వచనము 
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ఆ సమయంబున, దూడలు పోయిన జాడ యిెఱుంగక, తప్రప య 
పపదెలోచనుం డెపపటి కొలంకుకడకు వచిు, యచోుట న  న చులులం గానక 
వార ంజీర , లేకుండుట నిశుయించి గోవిం దుండు విశివిదుండు గావున నిద్వ 
విర ంచి మొఱంగని యెిఱింగ  తిర గ  పో వుచు. 

10.1-509-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వంచింపం బనిలేదు బహి్ె కిచటన్ వతసంబులన్ బాలుర్న్ 
వంచించెం గనుుఁ బాిమి; తనుి మర్లన్ వంచించు టాశుర్ామే్? 
వంచింపం దన కేల? తెచుుటకున ై వలాంచు బహిాెండము 
లించింపన్ మర్ల్లంప నేర్ుు హ్ర  ల్మలన్ మందహాసాసుాుఁడెై.  

10.1-510-కంద పదాము 
గోపాలసుతులు లే ర్ని 
గోప్రకలకుుఁ జ పప నేల? గోపాలకులున్ 
గోప్రకలు నలర్ బాలుర్ 
కేపీుల ర్ూపముల నేుఁ జర ంచెద ననుచున్.  
10.1-71- వతసబాలకులర్ూపుడగుట 

10.1-511-మతేతభ వికీీడతిము 
కర్ముల్ పాదములున్ శిర్ంబు లవలగింబుల్ ముఖ్ంబుల్ భుజాం 
తర్ముల్ ముకుకలు గనుిలుం శవీణముల్ దంతాదులుం దండకాం 
బర్ సగిేిణు విష్ాణ భూషణ వయో భాష్ా గుణాఖ్ాాన త 
తపర్తల్ వీడిడకుండుఁ ద్ాల ు విభుుఁడా వతాసర్ాకాకార్ముల్.  
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10.1-512-కంద పదాము 
ర్ూపంబు ల లి నగు బహ్ు 
ర్ూపకుుఁ డిట  బాలవతస ర్ూపంబులతో 
నేపార్ు టేమి చోదాము? 
ర్ూప్రంపుఁగ నతని కితర్ ర్ూపము గలద్ే?  

10.1-513-కంద పదాము 
మర్లుపు మనియిెడు కర్తయు 
మర్ల్లంచు కుమార్కులును మర్ల డి కేపీుల్ 
పర కింపుఁ ద్ానయిెై హ్ర  
మర్లం జన  ల్మలతోడ మందకు నధ్వపా!  

10.1-514-వచనము 
ఇట ి  బాల వతస ర్ూపంబులతో విహ్ర ంచుచు మందకు వచిు వార వార  ద్ొ డి 
నయిెైా వతసంబుల ముందర కందువల నిల్లప్ర, త తతద్ాబలర్ూపంబుల నందఱి 
గృహ్ంబులం బవిేశించి వేణునాదం బులు చేసరన. 

10.1-515-చంపకమాల 

కొడుకుల వేణునాదములు గ్బుబన వీనులకుం బిియంబు ల ై 
ముడిపడ లేచి యెితుత కొని మూర్కని తలుి లు గ్గల్లంచుచుం 
జడగి్నుఁజేపు వచిు తమ చనుిల యందు సుధ్ాసమంబు ల ై 
వ డలి డి పాలు నిండుకొనువేడుక నిచిుర  తతుసతాళికిన్.  

10.1-516-వచనము 
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మఱియుుఁ దలుి  లులింబులం బెలుి గ వ లి్లగ్నిన వేడుకలం దమ నందనులకు 
నలుంగు ల్లడి, మజానంబులు గావించి, గంధంబు లలంద్వ తొడవులు ద్ొడిగ  
నిటలతటంబుల ర్క్ాతిలకంబులు ప్ెటిట , సకల పద్ార్థసంపనింబు ల ైన 
యనింబు లగసంగ  సనిములు గాని మనినలు చేసరర . 

10.1-517-కంద పదాము 
ఏ తలుి ల కే బాలకు 
లే తెఱుఁగునుఁ ద్వర గ  ప్ీితి న సగ ంతుర్ు ము 
నాి తలుి ల కా బాలకు 
లా తఱెుఁగునుఁ బీితిుఁ జేసర ర్వనీనాథా!  

10.1-518-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-519-ఉతపలమాల 

పాయని వేడకతో నునికిపట ట లకుం జని గోవు ల లి నం 
బే యని చీర  హ్ుమెనుచుుఁ బేర చి మూర్కని పంచితిలి్ల ప్ె 
ల ైి  యతిరేకమ్మై ప దుగులం ద్ెడలేక సవిించుచుని పా 
లాయిెడ నాకుచున్ సుముఖ్ల ై యొసుఁగ న్ నిజవతసకోటికిన్.  

10.1-520-కంద పదాము 
వేతిలకును గోవులకును 
మాతృతిము చాలుఁ గల్లగ  మఱి మాధవుప్ెై 
మాత లని హ్ర యు నిర్ెల 
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క్తూహ్ల మొపపుఁ ద్వర గ ుఁ గడు బాలామునన్.  

10.1-521-ఆటవ లద్వ 
ఘోషజనుల క లిుఁ గుఱిలప్ెై వేడక 
పూుఁటపూుఁట క లమిుఁ బొ టకర ంచ ె
నిచు గ్ీతత  యగుచు నీర్జాక్షునిమీుఁద 
వేడక దమకుుఁ ద్ొ లి్ల వ లసరనట ి .  

10.1-522-వచనము 
ఇట ి  కృషుణ ండు బాలవతస ర్ూపంబులు ద్ాల్లు తనుిుఁ ద్ాన ర్క్ించుకొనుచు, 
మందను వనంబున నమంద మహిమంబున నొకక యేిుఁడు గీడీించె, నా యేిటికి 
న ైద్ాఱు ద్వనంబులు కడమపడి యుండ నంద్ొకకనాుఁడు బలభదుిండునుం 
ద్ానును వనంబునకుం జని మందచేర్ువ లేుఁగల మే్ప నతి దూర్ంబునం 
గోవర్థన శ్ ైలశిఖ్ర్ంబున ఘాసంబులు గాీసంబులు గ్నుచుని గోవు లా లేుఁగలం 
గని. 

10.1-523-చంపకమాల 

ముదమునహ్ుంకర ంచుచును; మూుఁపులప్ెైమ్మడల తిత  చాుఁచుచున్ 
బదములు నాలు్  ర ండయిన బాగునుఁ గూడుఁగ బెటిట  ద్ాుఁట చున్ 
వదనములన్ విశ్ాలతర్ వాలములన్ వడి న తిత  పాఱి యా 
మొదవులు చనుిలంగుడిప్ె మూుఁతుల మింొగ డిభంగ  నాకుచున్.  

10.1-524-వచనము 
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అంత గోపకులు గోవుల వార ంప నలవి గాక ద్వగ్న నలుకతోడి సరగు్  లగ్లంబుగ 
దుర్్మ మార్్ంబున వానివ ంట నంటి వచిు లేుఁగల మే్పుచుని కొడుకులం గని. 

10.1-525-ఉతపలమాల 

అయాలుఁ గంటి మంచుుఁ బులకాంకుర్ముల్ వ లయంగుఁ గుఱిలం 
జయాన డాసర యిెతితకొని సంతస మందుచుుఁ గ్గల్లంపుఁ ద్ా 
ర్యిెాడ నౌదలల్ మనములార్ుఁగ మూర్కని ముదుా  చేయుచున్ 
దయామ్మఱుంగు; గోపకులు దదాయు నుబిబర  నిబబర్ంబుగన్.  

10.1-526-వచనము 
ఇట ి  బాలకాల్లంగనంబుల నానందభాషపపూర తనయనుల ై గోపకులు గోవుల 
మర్ల్లంచుకొని తలంగ చన వార్లం జూచి బలభ దుిండు తనలోుఁ నిటిని తలంచె. 
10.1-72- బలరాముడనిర్ూప్రె్ుగుట 

10.1-527-సీస పదాము 
చనుి మానిన యటిట  శ్ాబకశ్ేణీిప్ెై; 
 గోగణంబులకును గోపకులకు 
నిబబంగ  వాతసలా మ్మబబంగ  నుదయించె? ; 
 హ్ర ుఁ దొ్లి్ల మనిించునట ి  వీర్ు 
మనిించు చునాిర్ు మమతుఁ జేయుచుుఁ బీితి; 
 నంబుజాక్షునిుఁ గని యట ి  నాకుుఁ 
బేమియయిెాడి, డింభబృందంబుుఁ గనుుఁగ్ని; 
 నిద్వ మహాదుాత మ్మందు న ఱుుఁగరాదు 
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10.1-527.1-తటేగతీి 

మనుజ ద్ెైవత ద్ానవ మాయ యొకొక? 
కాక నా భర్త యగుచుని కమలనయను 
మాయయో గాక యితర్ుల మాయ ననుిుఁ 
గలుఁప నోపదు; విభుమాయ కాుఁగ నోపు.  

10.1-528-కంద పదాము 
అని మునుి ముగుా ుఁ డయుాను 
దన యందుల ద్వవాదృషరట ుఁ దపపక బుద్వధన్ 
తన చెల్లకాండనిు గేపీుల 
వనజాక్షుం డనుచుుఁ జూచె వసుధ్ాధ్ీశ్ా!  

10.1-529-వచనము 
ఇట ి  విజాఞ నదషరటం జూచి యెిఱింగ యు నమెక బలద్ేవుండు గ్ందలపడుచుుఁ 
గృషుణ ం జూచి “మహాతాె! తొలి్ల యెిలి కేపీులును ఋషుల యంశం బనియును 
గోపాలకులు వేలుపల యంశం బనియును ద్యచుుఁచుండు; నిపుడు 
వతసబాలకసంద్యహ్ంబు సంద్ేహ్ంబు లేక నీవ యని తోుఁచుచునిద్వ; 
యిద్వయిేమి?” యని యడిగ న యనికు నునిర్ూపంబు వ నుిండు మనినుఁ 
జేసర కనీిన న ఱింగ ంచె నతండు న ఱింగ ; యివిింధంబున హ్ర  బాలవ 
తసంబులుద్ానయిెై సంచర ంచిన యిేుఁడు విర ంచికిుఁ దన మానంబున నొకక 
తుిటిమాతంి బెైన విర ంచి చనుద్ెంచి వతసబాలకాకార్ుం డెైన కృషణబాలకుం జూచి 
వ ఱంగుపడి యిటిని వితర కంచె. 
10.1-73- బిహ్ె తర కంచుకొనుట 
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10.1-530-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
మందం గల్్లన వతసబాలకులు నా మాయా గుహాసుపుత ల ై 
యిెందుం బో వర్ు; లేవ ర పుపడును; వేఱే చేయ నా కనుాలగం 
డెందున్ లేర్ు; విధ్ాతలుం బర్ులు; వీ ర వాిర్ ల టెైి ర్కో? 
యిెంద్ేతెంచిర్ కృషుణ తో మ్మలుఁగువా? రేుఁడయిెాడిన్ నేుఁటికిన్.  

10.1-531-మతతకోకిలము 
బహి్ెపంపునుఁ గాని పుటటదు పాిణిసంతతి యెిపుపడున్ 
బహి్ె నొకకుఁడ గాని వేఱొ క బహి్ె లేుఁడు సృజింపుఁగా 
బహి్ె నేను సృజింప నొండొక బాలవతసకదంబ మే్ 
బహి్ె యందు జనించ?ె నొకకట బహి్ెమౌనద్వ చూడుఁగాన్.  

10.1-532-వచనము 
అని యిట ి  సకలంబును సుకర్ంబుగ న ఱింగ డి న ఱవాద్వ ముదుక 
యెిఱుకగలపోి డ వ ఱంగుపడి గదాీనుఁ బెదాప ి దుా  తదాయుం దలపో సర కరా్ంబు 
మందల యిెఱుంగక కొందలపడుచు నాంద్యళ్నంబున. 

10.1-533-కంద పదాము 
మోహ్ము లేక జగంబుల 
మోహంిపుఁగుఁ జేయ నేర ు మొనసరన విషుణ న్ 
మోహంిప్రంచెద ననియిెడు 
మోహ్మున విధ్ాత తాన మోహితుుఁ డయిెాన్.  

10.1-534-తేటగతీి 
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పగలు ఖ్ద్య ాతర్ుచి చెడుపగ ద్వ రాతిి 
మంచు చీుఁకటి ల్మనమ్మై మాయుమాడిక 
విషుణ ప్ెై ననా మాయలు విశద మగున ? 
చెడి నిజేశుల గర మంబుుఁ జ ఱుచుుఁ గాక.  

10.1-535-వచనము 
మఱియును. 

10.1-536-కంద పదాము 
పుటిటతి; బుద్వధ  యెిఱింగ తిుఁ; 
బుటిటంచితి జగము; సగము పోయిెను బాియం; 
బిటిటవి నూతన సృషుట లు 
పుట ట ట లే; ద్ౌర్! యిటిట  బూమ్మలు భూమిన్.  

10.1-537-వచనము 
అని యిట ి  తలవాకిట వాణి గల పో ుఁడిమిచే వాుఁడిమిక కికన నలుమొగంబుల 
తకకర గ్ంట  పె్నుదంట పలువ ంటల ైన తనమనంబున వితర కంచి, విచార ంచు 
న డ, నతండు కనుగ్నుచుండ నబాబలకులు మే్ఘశ్ాాములును, హార్ కుండల 
కిరీట వనమాల్లకాభిరాములును, శ్రవీతస మంగళాంగద నూపుర్ కనక కటక 
కంకణ కటిఘటిత కాంచీగుణోద్ాా ములును, నాపాదమసతక 
తులసీదళ్ద్ాములును, విలసదంగుళీయకసోత ములును, శంఖ్ చక ీగద్ా కమల 
హ్సుత లును, జతుర్ుాజ పశిసుత లును ప్ీతక్శ్ే యవాసులును, 
చంద్వకిాధవళ్హాసులును, కర్ుణాకటాక్షవీక్షణ విలాసులును, ర్వికోటిభాసులును, 
ననంత సచిుద్ానందర్ూప మహితులును, యణిమాద్వగుణోప్ేతులును, 
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విజాతీయభేదర్ హితులును, శ్రమీనాిరాయణపితిమాన విగహీ్సిర్ూపులున ై 
తమకుుఁ బర్తంతుిలగుచు నృతతగీతాద్వ సేవావిశ్ేషంబులకుం జొచిు మ్మలంగుచు 
మూర తమంతంబు లయిన బిహాెద్వచరాచర్ంబులు, నణిమాద్వసరదుా లును, 
మాయాపమిుఖ్ంబులయిన శకుత లును, మహ్ద్ాద్వ చతుర ింశతి 
తతింబులును, గుణక్ోభకాల పర ణామ హేతుసంసాకర్కామ కర్ెగుణంబులును 
సేవింప వేద్ాంతవిదులకయిన న ఱుంగరాని తెఱంగున మ్మఱయుచుుఁ గానబడిన 
వార్లం గనుంగ్ని. 

10.1-538-ఉతపలమాల 

బాలుర్ుఁ గంటి నా చెయిద్వ బాసరన వార ని మునుి వార  నేుఁ 
బో లుఁగుఁ జూచునంతటన భూర నిర్ర్్ళ్దుర్్మపభిా 
జాలముతోడుఁ జూపులకుుఁ జాలమిుఁ ద్ెచుుచు నునివార్; లే 
మూలమొ మార్్మ్మయాద్వయొ? మోసమువచెుుఁగద్ే విధ్ాతకున్.  

10.1-539-వచనము 
అని సకలేంద్వయింబులకు వ కకసంబెైన సుికిక. 

10.1-540-ఉతపలమాల 

ఏ పర్మే్శు తేజమున నీ సచరాచర్మ్మైన లోక ము 
ద్ీధప్రత మయిెా నటిట  విభుతేజముుఁ గనుిలుఁ జకకుఁ జూడుఁగా 
నోపక పార్వశామును నొందుచు సంసరతమితాఖిలేంద్వయిుం 
డెై పర్మే్షరట  మ్మైమఱచె నపుపడు చితపిుర్ూపుక ైవడిన్.  

10.1-541-వచనము 
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ఇట ి  మాయాతీతుండును, వేద్ాంతవిజాఞ న దురి్భుండును, 
సిపకిాశ్ానందుండునున ైన తన బాహ్ుళ్ాంబుుఁ జూచి నివ ిఱ పడిన బహి్ెంగని 
యిాశిర్ుండు. 

10.1-542-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బాలుండెై చతురాననుండు తన యిా బహిాెభిమానంబునన్ 
లోలుండెై మతిదప్రప నా మహిమ నాలోకింప నేతెంచెుఁ ద్ా 
నాలోకింపుఁగ న ంతవాుఁ? డనుచు మాయాజాలమున్ విప్రప త 
లి్మలా ర్ూపము ల లి డాుఁచె నటుఁ గేళీచాతురీధుర్ుాుఁడెై.  

10.1-543-వచనము 
అంతలోన నజీవుండు సజీవుండెైన తెఱంగున న నిమిద్వ కనుిలు గల 
వేలుపగమికాుఁడు తేఱితెపపఱి కాలుగేలుగదల్లంచి చెచెుర్ం గనుిలు విచిుచూడ 
సమర్ుథ ండెై ముందటుఁగని వ నుకుఁజూచి, ద్వవి విలోకించి ద్వకుకలు వీక్ించి, 
యిెలియిెడలం గలయదర శంచి తన పురోభాగంబున హ్ర  సంచర ంచుటం జేసర 
జాతివ ైర్ంబు లేని నర్ పక్ి మృగాదులకు నాటపటటయి సరర  గల్లగ  కామ కోీధ్ాద్వ 
ర్హితులకు జీవనంబెైన బృంద్ావనంబుుఁ బొ డగాంచి; యందు. 

10.1-544-సీస పదాము 
తన కనాములు లేక తనరార  ముమూెల; 
 విభుడయుాుఁ గేపీుల వ దకువాని 
నఖిలజుఞ ుఁడెై యొకకుఁడయుా నజాఞ కృతిుఁ; 
 జ ల్లకాండుిఁ బెకకండిుఁ జీర్ువాని 
బహిర్ంతరాదాంత భావశూనుాండయుా; 
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 నంతంత నడుగు చ్పపర్యువాని 
గుర్ుగభీర్ుండయుాుఁ గుర్ువులు వాఱుచు; 
 నటిటట ట  పాతర్లాడువాని 

10.1-544.1-ఆటవ లద్వ 
జాతిర్హితుుఁ డయుాుఁ జతుర్ గోపార్ాక 
భావ మ్మలి నచుుపడిన మే్టి 
చెలువువాని హ్సత  శ్రతానికబళ్ంబు 
వానిుఁ గాంచ ెనపుడు వాణిమగుఁడు.  

10.1-545-వచనము 
కని సంభమిించి విర ంచి రాయంచ డిగ్నుఱికి కనకదండసు కుమార్ంబెైన 
శరీర్ముతోడ నేలం జాగ లంబడి మణిగణసుపకిా శంబుల ైన తన 
కిరీటశిఖ్ర్పది్ేశంబు లా కుమార్ుని పాదపదెం బులు మోవ మొొకిక 
తోర్ంబులగు నానందభాషపజలపూర్ం బుల నతని యడుగులు గడిగ  
మఱియును. 

10.1-546-కంద పదాము 
అడుగులప్ెైుఁ బడు లేచున్ 
పడుుఁ గమీెఱుఁ లేచు, నిట ి  భకితన్ మును ద్ాుఁ 
బొ డగనిన ప్ెంపుుఁ దలుఁచుచు 
దుడుకని మహిమాబాి నజుుఁడు దుడు కడుఁచె నృపా!  

10.1-547-వచనము 
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అంత నలినలిన లేచి నిలుచుండి నయనార్విందంబులు ద్ెఱచి, గోవిందుని 
సందర శంచి చతుర్ుెఖ్ుండు ముఖ్ంబులు వంచి కృతాంజల్లయిెై ద్వగ్న డగు్ తిక 
యిడుచు నేకచితతంబున చతుర్ుెఖ్ంబుల నిటిని సుత తియించె. 
10.1-74- బిహ్ె పూర ణజయేుట 

10.1-548-సీస పదాము 
శంపాలతికతోడి జలదంబు క ైవడి; 
 మ్మఱుుఁగు టలలి్లయతోడి మే్నివానిుఁ 
కమనీయ మృదులానికబళ్ వేత ివిష్ాణ; 
 వేణుచిహ్ింబుల వ లయువాని 
గుంజా వినిర ెత కుండలంబులవాని; 
 శిఖిప్రంఛవేషరటత శిర్మువానిుఁ 
వనపుషపమాల్లకావాిత కంఠమువాని; 
 నళినకోమల చర్ణములవానిుఁ 

10.1-548.1-ఆటవ లద్వ 
గర్ుణ గడలుకొనిన కడకంటివాని గో 
పాలబాలుభంగ ుఁ బర్గువాని 
నగుమొగంబువాని ననుుఁగనితండినిి 
నిను భజింతు మొొకిక నీర్జాక్ష!  

10.1-549-మతేతభ వికీీడతిము 
నను మనిించి భవజానంబులకు నానందంబు నిండించు నీ 
తను ర్ూపంబిద్ె నా మనంబున కచింతాంబయిెా; నీ యులిస 
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దాన విశ్ాికృతి న విుఁ డయపు? న ఱుుఁగన్ క వైలామ్మై యొపుప నా 
తె నివేదాంబగు నీదు వ ైభవము చందం బెటిటద్య? యిాశిరా!  

10.1-550-కంద పదాము 
విజాఞ న విధము ల ఱుుఁగక 
తజుఞ లు నీ వార్త చెపపుఁ దను వాఙ్ెనముల్ 
యజేఞశ! నీకు నిచిున 
యజుఞ లు నినుుఁబటిట  గ లుతు ర్జితుుఁడవ ైనన్.  

10.1-551-కంద పదాము 
శ్ేయీములు గుర యు భకితని 
జేయక కేవలము బో ధ సరద్వధకిుఁ దపమున్ 
చేయుట విఫలము; ప లుి న 
నాయము చేకుఱున  తలుఁప నధ్వకం బెైనన్.  

10.1-552-కంద పదాము 
నిజముగ నిన ిఱుుఁగుఁగ మును 
నిజవాంఛలు నినుిుఁ జేర ు నీ కథ వినుచున్ 
నిజకర్ెలబా భకితన్ 
సుజనులు నీ మొదల్లటెంకిుఁ జొచిు ర్ధ్ీశ్ా!  

10.1-553-సీస పదాము 
వికియీాశూనామ్మై విషయతిమును లేని; 
 దగుచు నాతాెకార్మ్మై తనర్ుు 
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నంతఃకర్ణ మొకక యధ్వక సాక్ాతాకర్; 
 విజాఞ నమునుఁ బటిట వే ఱొ ర్ులకుుఁ 
న ఱుుఁగంగ రానిద్ెై యేిపార  యుండుటుఁ; 
 జేసర నీ నిర్ు్ ణ శ్రవీిభాతి 
బహిర్ంగవీధులుఁ బాఱక తిర్ముల ై; 
 యమలంబు లగు నింద్వియములచేత 

10.1-553.1-ఆటవ లద్వ 
న టటకేలక ైన న ఱుుఁగంగ నగుగాని 
గుణవిలాసర వగుచుుఁ గ్మర్ుమిగులు 
నీ గుణవజింబు నేర్ రా దె్ఱుుఁగంగ 
నొకక మితము లేక యుంట నీశ!  

10.1-554-కంద పదాము 
తారా తుష్ార్ శ్రకర్ 
భూర్జములక ైన ల కక బుధు ల్లడుదుర్ు; భూ 
భారావతీర్ణకర్ుుఁ డగు 
నీ ర్మాగుణాల్ల న ని నేర్ ర్గణాా!  

10.1-555-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఏ వేళ్ం గృపుఁ జూచు న నిుఁడు హ్ర న్ వీక్ింతు నం చాఢుాుఁడెై 
నీ వ ంటంబడి తొంటి కర్ెచయమున్ నిర్ూెలముం జేయుచున్ 
నీ వాుఁడెై తను వాఙ్ెనోగతుల నిన్ సేవించు వినాిణి వో 
క ైవలాాధ్వపలక్ిె నుదావడిుఁ ద్ాుఁ గ కైొనివాుఁ డమశిరా!  
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10.1-556-ఉతపలమాల 

మాయలు గలు్ వార్లను మాయలుఁ బెటెటడి పో ి డ నినుి నా 
మాయుఁ గలంచి నీ మహిమ మానముుఁ జూచెద నంచు నేర్మిం 
జేయుఁగుఁ బూనితిం; గర్ుణచేయుము; కావుము; యోగ రాజ వా 
గే్య దవాగ ిుఁ దజానిత కీలము గ ల్లు వ లుంగ నేర్ుునే.  

10.1-557-సీస పదాము 
సరేిశ! నే ర్జఞజనితుండ; మూఢుండుఁ; 
 బభిుుఁడ నేనని వ ఱిి  పలిిదమున 
గర ించినాుఁడను; గరాింధకారాంధ; 
 నయనుండ గృపుఁజూడు ననుుఁ; బధి్ాన 
మహ్దహ్ంకృతి నభో మర్ుదగ ి జల భూమి; 
 పర వేషరటతాండకుంభంబులోన 
నేడు జేనల మే్న న నయు నే న కకడ? ; 
 నీ దృగ ిధ్ాండంబు లేర  క ైన 

10.1-557.1-తటేగతీి 

సంఖ్ా చేయంగ రానివి; సంతతంబు 
నోల్లుఁ బర్మాణవుల భంగ  నొడల్ల రోమ 
వివర్ముల యందు వర తంచు విపులభాతి 
న నయుచుని నీ వ కకడ? న ంతక ంత?  

10.1-558-తర్ళ్ము 
కడుపులోపల నుని పాపుఁడు కాలుఁ దనిినుఁ గ నకతో 
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నడువుఁ బో లున  కాీుఁగ  తలి్లకి? నాథ! సనిము ద్ొడుా న ై 
యడుఁగ  కార్ణ కార్ార్ూపమున ైన యిా సకలంబు నీ 
కడుపులోనిద్ె గాద్ె? పాపుఁడుఁ గాక నే మఱి యిెవిుఁడన్?  

10.1-559-కంద పదాము 
భూర  లయ జలధ్వనిద్వతి 
నారాయణనాభికమలనాళ్మున నజుం 
డార్ుఁయుఁ బుటెట  ననుట నిజ 
మో! రాజీవాక్ష! పుటెటనోట  తలంపన్.  

10.1-560-సీస పదాము 
నళినాక్ష! నీ వాద్వ నారాయణుండవు; 
 జలము నార్ము జీవచయము నార్ 
మందు నీవుంట నీ యం దవి యుంటను; 
 నారాయణుండను నామ మయిెా 
సకల భూతములకు సాక్ివధ్ీశుండ; 
 వబాి నిద్వంిచు నారాయణుండ 
నీ మూర త యిద్వ నీకు నిజమూర త యనరాదు; 
 నళిననాళ్ము తోివ నడచి మునుి 

10.1-560.1-తటేగతీి 

కడుఁగ  నూఱేండుి  వ ద్వకి నేుఁ గాననయితి 
నేక ద్ేశసుథ ుఁడవు గా వనేక ర్ుచివి 
జగములోనుందు; నీలోన జగములుండు 
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నర్ుదు; నీ మాయ న టెైి న నగుచునుందు.  

10.1-561-మతేతభ వికీీడతిము 
వినుమో; యిాశిర్! వ లపలన ిలుుఁగు నీ విశింబు నీ మాయ గా 
క నిజంబెైన యశ్లద యిెట ి గనియిెం? గనాిర్ నీ కుక్ిలోుఁ 
గన ుఁ బో ుఁ గమీెఱుఁ గాంచెనే? భవదపాంగశ్రుీఁ బపించంబు చ 
కకన లోనౌ; వ ల్ల య్ను; లోను వ ల్లయుం గాద్ేుఁ దదనాంబగున్;  

10.1-562-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒకుఁడెై యుంటివి; బాలవతసములలో నొపాపర  తీ వంతటన్ 
సకలోపాసరతులౌ చతుర్ుాజులున ై సంప్ీితి నేుఁ గ్లిుఁగాుఁ 
బకిటశ్రగీలవాుఁడవ ైతి; వటప్ెై బహిాెండముల్ చూప్ర యొ 
లిక యిటలి కకుఁడవ ైతి; నీ వివిధ ల్మలతింబుుఁ గంటింగద్ే?  

10.1-563-కంద పదాము 
ఎఱుిఁగ న వార కిుఁ ద్య ుఁతువు 
న ఱుిఁ బకిృతింజేర  జగము నిర ెంపుఁగ నా 
తెఱుఁగున ర్క్ింపుఁగ నీ 
తెఱుఁగున బహి్ర ంప ర్ుదుి తెఱుఁగున నీశ్ా!  

10.1-564-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.1-565-కంద పదాము 
జలచర్ మృగ భూసుర్ నర్ 
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కులముల జనిెంచి తీవు కుజనులుఁ జ ఱుపన్ 
చెల్లమిని సుజనుల మనుపను 
దలపోయుఁగరాదు నీ విధంబు లనంతా!  

10.1-566-ఆటవ లద్వ 
మబుబగ్ల్లప్ర యోగమాయ నిద్వంిచిన 
యో! పరాతెభూమ! యోగ రాజ! 
యిే తెఱంగు ల నిి యిెంత యిెచోుట నీ 
హేల ల విుఁ డెఱుుఁగు నీశిరేశ!  

10.1-567-సీస పదాము 
అద్వగాన నిజర్ూప మనరాదు; కలవంట;ి 
 ద్ెై బహ్ువిధదుఃఖ్మ్మై విహమన 
సంజాఞ నమ్మై యుని జగము సతుసఖ్బో ధ; 
 తనుుఁడవ ై తుద్వలేక తనర్ు నీదు 
మాయచేుఁ బుట ట చు మనుచు లే కుండుచు; 
 నుని చందంబున నుండుచుండు; 
నొకుఁడ; వాతుెుఁడ; వితరోపాధ్వ శూనుాండ; 
 వాదుాండ; వమృతుండ; వక్షర్ుండ;  

10.1-567.1-ఆటవ లద్వ 
వదియుండవును; సియంజఞాతి; వాపూర్ుణ ుఁ 
డవు; పురాణపుర్ుషుుఁడవు; నితాంత 
సౌఖ్ానిధ్వవి; నితాసతామూర తవి; నిర్ం 
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జనుుఁడ వీవు; తలుఁపుఁ జనున  నినుి. ? 

10.1-568-వచనము 
ద్ేవా! యిటిట  నీవు జీవాతె సిర్ూపకుుఁడవు, సకలాతెలకు నాతెయిెైన 
పర్మాతె సిర్ూపకుుఁడవని యెివి ర ఱుంగుదుర్ు, వార్ుగద్ా గుర్ువనియిెడు 
ద్వనకర్ునివలనుఁ బాిపతంబెైన యుపనిషదర్థజాఞ నం బను సునేతంిబునంజేసర 
సంసార్ మిథాాసాగర్ంబుుఁ దర ంచిన చందంబున నుండుదుర్ు; ర్జాువందు 
ర్జాువని యెిఱింగ డి యిెఱుక లేకుండ, నయిెాఱుంగమి నద్వ సర్పర్ూపంబయి 
తోుఁచిన ప్రదప న ఱింగ న వార వలన ర్జాువు ర్జావని యెిఱుంగుచుండ, 
సర్పర్ూపంబు లేకుండు క ైవడి, నాతె యపపర్మాతె యని యెివి ర ఱుంగర్ు 
వార  కయిెాఱుంగమివలన సకల పపించంబు గల్లగ  తోుఁచు; నాతె యపపర్మాతె 
యని యెివిర ఱుంగుదుర్ు, వార  కయిెాఱుకవలనుఁ బపించంబు లేకుండు నజాఞ న 
సంభావిత నామకంబుల ైన సంసార్బంధమోక్షంబులు, జాఞ న విజాఞ నంబులలోనివి 
గావు; కావునుఁ గమలమితుిన కహ్ో రాతంిబులు లేని తెఱంగునుఁ, బర పూర్ణ 
జాఞ నమూర త యగు నాతె యందు నజాఞ నంబులేమిని బంధంబును సుజాఞ నంబు 
లేమిని మోక్షంబు లే; వాతెవయిన నినుి దే్హాద్వకంబని తలంచియు, 
ద్ేహాద్వకంబు నినుిుఁగాుఁ దలంచియు, నాతె వ ల్లనుండునంచు మూఢులు 
మూఢతింబున వ దకుచుందుర్ు; వార మూఢతింబుుఁ జ పపనేల? 
బుద్వధమంతులయి పర్తతింబు గాని జడంబును నిషేధ్వంచుచుని 
సతుపర్ుషులు తమతమ శరీర్ంబుల యంద నినిర్యుచుందు ర్ద్వగావున. 

10.1-569-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ద్ేవా! నీ చర్ణపసిాదకణలబాిం గాక లేకుని నొం 
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డేవ ంటం జను నీ మహామహిమ నూహింపంగ న వాిర కిన్? 
నీ వార ై చనువార లో నొకుఁడన ై నిన్ గ్లుు భాగాంబు నా 
కీవ ేయిపపటి జనెమం దయిన నొండెం ద్ెైన నో! యిాశిరా!  

10.1-570-తర్ళ్ము 
కతీుశతంబునుఁ బూర్ణ కుక్ివి; గాని నీ విట  కేపీులున్ 
సుతులున ై చనుుఁబాలు ద్ాివుచుుఁ జొకిక యాడుచుుఁ గ్తుక 
సరథతిుఁ జర ంపుఁగుఁ దలుి ల ై విలసరలుి  గోవుల గోప్రకా 
సతుల ధనాత ల ట ి  చెపపగుఁ జాలువాుఁడుఁ గృపానిధ్ీ!  

10.1-571-కంద పదాము 
పర పూర్ణంబుుఁ బురాణముుఁ 
బర్మానందంబున ైన బహి్ెమ్మ చెల్లకాుఁ 
డర్ు దర్ుదు నందఘోష 
సరథర్జనముల భాగారేఖ్ చింతింపంగన్ 

10.1-572-సీస పదాము 
ఏకదశ్ేంద్వయిాధ్శీులు చంద్ాిదు; 
 లేను ఫాలాక్షుండు నిట ి  గూడుఁ 
బదుమువుిర్ము న డపడక యింద్వయి పాతి; 
 ముల నీ పద్ాంభోజముల మర్ంద 
మమృతంబుగాుఁ ద్ాివి యమర్ నేక ై కేంద్వి; 
 యాభిమా నులుమయుా నతి కృతార్థ 
భావుల మ్మైతిమి; పర్ుఁగ సరేింద్వయి; 
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 వాాపుత లు నీ మీుఁద వాల్లు తిర్ుగు 

10.1-572.1-తటేగతీి 

గోప గోప్రకాజనముల గుర్ు విశిషట 
భాగా సంపద తలపో సర పసిుత తింప 
నలవిగా దె్విర కి న ైన నంబుజాక్ష! 
భకతవతసల! సరేిశ! పర్మపుర్ుష!  

10.1-573-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఏలా బహి్ెపదంబు? వేదములకున్ వీక్ింపుఁగారాని ని 
నీిలోకంబున నీ వనాంతర్మునం ద్ీ మందలోుఁ గృషణ  యం 
చాలాపాద్వ సమసత  భావములు నీ యంద్ే సమర పంచు నీ 
వేలిం దొ్కకని పాదరేణువులు ప్ెై వేషరఠ ంచినం జాలద్ే?  

10.1-574-మతేతభ వికీీడతిము 
నిను హింసరంచిన పూతనాదులకు మున్ నీ మే్టి సంకేత మి 
చిున నీకుం బుర్ ద్ార్ పుతి గృహ్ గో సీత ర పాిణ దే్హాదు ల  
లిను వంచింపక యిచుు గోపకులకున్ లక్ింప నే మిచెుద్య? 
యని సంద్ేహ్ము ద్య ుఁచుచునిద్వ పపినాినీకర్క్ామణీ!  

10.1-575-కంద పదాము 
ద్ేహ్ము కారాగేహ్ము 
మోహ్ము నిగళ్ంబు; రాగముఖ్ర్ములు ర పు 
వూాహ్ములు భకితతో ని 
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నూిహంిపుఁని యంతదడవు నో! కమలాక్ా!  

10.1-576-ఆటవ లద్వ 
ఆశయీించు జనుల కానందసంద్యహ్ 
మీుఁ దలంచి వివిధ హేలతోడ 
నపపించకుండవయుాుఁ బపించంబు 
వ లయుఁజేయు ద్ీవు విశిమూర త!  

10.1-577-కంద పదాము 
ఎఱుిఁగ న వార్ ల ఱుంగుదు 
ర ఱుుఁగన్ బహ్ు భాషలేల? నీశిర్! నీ పె్ం 
ప్ెఱుుఁగ మనోవాకుకలకున్ 
గుఱ ిచేయం గ్లద్వ గాదు గుణర్తినిధ్ీ!  

10.1-578-కంద పదాము 
సర్ిము నీవ యిెఱుంగుదు 
సర్ివిలోకనుుఁడ వీవ; జగదధ్వపతివిన్; 
సరాిపరాధ్వ నను నో! 
సరేి శ! యనుగహీింపు; చనియిెద నింకన్.  

10.1-579-కంద పదాము 
జిషుణ ! నిశ్ాటవిపాటన! 
వృషరణ కులాంభోజసూర్ా! విపాిమర్ గో 
వ ైషణవ సాగర్ హిమకర్! 
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కృష్ాణ ! పాషండధర్ెగృహ్ద్ావాగీి!  
10.1-75- పుల్లనంబునకుతిర గ వచుుట 

10.1-580-వచనము 
ద్ేవా! నీకుుఁ గలపపర్ాంతంబు నమసకర ంచెద”నని యివిిధంబున సంసుత తించి 
ముమాెఱు వలగ్ని పాదంబులప్ెైుఁ బడి వీడొకని బహి్ె తన న లవునకుం 
జనియిె; నతని మనిించి భగవంతుండెైన హ్ర  తొలి్లచెడి తిర గ  వచిున 
వతసబాలకులం గీమెఱం గ ైకొని పుల్లనంబుకడుఁ జేర ు; నిట ి . 

10.1-581-కంద పదాము 
కింీచు దనంబున విధ్వ దము 
వంచించిన యిేుఁడు గోపవర్నందను లగ 
కికంచుక కాలంబుగ నీ 
క్ించిర  రాజేంద!ి బాలకృషుణ ని మాయన్.  

10.1-582-ఆటవ లద్వ 
ఏ మహాతుె మాయ నీ విశిమంతయు 
మోహితాతెక మయి ముణిుఁగ  యుండు 
నటిట  విషుణ మాయ నర్ాకు లగకక యేిుఁ 
డెఱుుఁగ కుండి ర్నుట యేిమి వ ఱుఁగు?  

10.1-583-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-584-మతేతభ వికీీడతిము 
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చెల్లకాుఁడా! యర్ుద్ెంచితే యిచటికిన్? క్ేమంబునం గేీపులున్ 
న లవుల్ చేర  నర్ణాభూమివలనన్ నీ వచుునం ద్ాకుఁ జ 
లుా లు వీర ంచుక యిెవిర్ుం గుడువ ;రా లోకింపు; ర్మెంచు నా 
జలజాక్షుండు నగన్ భుజించి ర్చటన్ సంభాషలన్ డింభకుల్.  

10.1-585-వచనము 
ఇట ి  బాలకులతోడుఁ జలా్ల గుడిచి వార్లకు నజగర్ చర్ెంబు చూపుచు వనంబున 
నుండి తిర గ . 

10.1-586-పంచచామర్ము 
పసినిప్రంఛమాల్లకా పభిావిచితిితాంగుుఁడుం 
బసిరదధ  శృంగ వేణునాద పాశబదధ లోకుుఁడుం 
బసిని గోప బాలగీత బాహ్ువీర్ుాుఁ డయుా ను 
లిసరంచి యేిగ  గోపకుల్ చెలంగ  చూడ మందకున్.  

10.1-587-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-588-కంద పదాము 
ప్ెనుుఁబాము దముె మింొగ న 
మన నందసుతుండు పాము మర ాంచి మమున్ 
మనిచె నర్ణాములోపల 
నని ఘోషరంచిర  కుమార్ు లా ఘోషములోన్.  

10.1-589-వచనము 
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అనిన విని నరేందుిం డిటినియిె 
10.1-76- కృషుణ డుఅతీెయుడగుట 

10.1-590-కంద పదాము 
కని మనిచి యెితిత  పె్ంచిన 
తనుజనుెలకంటె నందతనయుం డా ఘో 
షనివాసులకు మనోర్ం 
జనుుఁ డెటియిెాను? బుధ్ేంద!ి చనున ఱిుఁగ ంపన్ 

10.1-591-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

10.1-592-సీస పదాము 
అఖిల జంతువులకు నాతెవలిభమ్మైన; 
 భంగ  బిడాలు నిండుి ుఁ బసరుఁడి మొదలు 
వసుత వు ల విియు వలిభంబులు గావు; 
 సకలాతెకుండెైన జలజనేతుి 
డఖిల జంతువులకు నాతె గావున ఘోష; 
 వాసుల క లిను వలిభతి 
మున మికికలగపె్పను మూడులోకములకు; 
 హితము చేయుఁగ జలజేక్షణుండు 

10.1-592.1-ఆటవ లద్వ 
మాయతోడ మూర తమంతుడెై యొపాపర్ు; 
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గలుఁ డతండు నిఖిలగణము లందు 
భవతిధ్ాతు వ ట ి  భావార్థమ్మై సర్ి 
ధ్ాతు గణమునందుుఁ దనర్ు నట ి .  

10.1-593-కంద పదాము 
శ్రపీతి పదమను నావను 
పాిప్రంచి భవాబాి వతసపదముగ ధ్ీర్ుల్ 
ర్ూప్రంచి ద్ాుఁటి చేర్ుదు 
రాపతపదర్హితు లగుచు నమృతపదంబున్.  

10.1-594-ఆటవ లద్వ 
అఘునిుఁ జంప్ర కృషుణ ుఁ డాపుత లు ద్ానును 
జలా్ల గుడిచి జలజసంభవునకుుఁ 
జిద్విలాసమ్మైన చెలువుుఁ జూప్రన కథుఁ 
జదువ వినినుఁ గోర క సంభవించు.  

10.1-595-వచనము 
అని చెప్రప మఱియు వాాసనందనుం డిటినియిె 

10.1-596-కంద పదాము 
రాగంబున బలకృషుణ లు 
పౌగండవయసుక లగుచుుఁ బశుపాలకతా 
యోగంబున బృంద్ావన 
భాగంబునుఁ గాుఁచి ర్ంతుఁ బశువుల నధ్వపా!  
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10.1-77- ఆలకదుపుల మ్పేబో వుట 

10.1-597-వచనము 
అయిెాడుఁ గృషుణ ం డొకకనాడు రేపకడలేచి, వేణువు పూర ంచి బలభద ిసహితుండెై 
గోపకుమార్ులు దనుి బహ్ువార్ంబులు గ ైవార్ంబులు చేయ మొోల 
నాలకదుపుల నిడుకొని నిర్ంతర్ ఫల కిసలయ కుసుమంబులును, కుసుమ 
నిషాంద మకర్ందపానానంద ద్వంద్వంర్ కదంబంబును, కదంబాద్వ నానాతర్ులతా 
గులె సంకులంబును, కులవిరోధర్హిత మృగపక్ిభర తంబును, భర త 
సర్ససరోర్ుహ్పర మళ్మిళితపవనంబును న ైన వనంబుుఁ గని యందు వేడుకం 
గీడీింప నిశుయించి వ నుిం డని కిటినియెి. 

10.1-598-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శ్ాఖ్ాపుషపఫలపభిార్నతల ై చర ుంచి యో! ద్ేవ! మా 
శ్ాఖితింబు హ్ర ంపు; మంచు శుకభాషన్ నీక ఱింగ ంచుచున్ 
శ్ాఖ్ాహ్సతములం బసిూనఫలముల్ చకకన్ సమర పంచుచున్ 
శ్ాఖిశ్ేణీులు నీ పద్ాబాముల కోజన్ మొొక కడిం జూచతే.  

10.1-599-సీస పదాము 
నిఖిల పావనమ్మైన నీ కీర తుఁ బాడుచు; 
 నీ తుమ్మెదలు వ ంట నేగుద్ెంచె 
నడవిలో గూఢుండవ ైన యిాశుుఁడ వని; 
 ముసర  కొలిుఁగ వచెు మునిగణంబు 
నీలాంబర్ముతోడి నీవు జీమూతమ; 
 వని నీలకంఠంబు లాడుఁ ద్ొడుఁగ ుఁ 
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బిియముతోుఁ జూచు గోప్రకలచందంబున; 
 నినుుఁ జూచె నద్ె హ్ర ణీచయంబు 

10.1-599.1-ఆటవ లద్వ 
నీవు వింద వనుచు నిర్ెలసూకుత లు 
పలుకుచుని విచటుఁ బర్భృతములు 
నేడు విప్రనచర్ులు నీవు విచేుసరన 
ధనుాల ైర  గాద్ె తలుఁచి చూడ.  

10.1-600-సీస పదాము 
నీ పాదములు సో ుఁకి నేడు నీర్ును దృణ; 
 పుంజంబుతో భూమి పుణా యయిెా 
నీ నఖ్ంబులు ద్ాుఁకి నేడు నానాలతా; 
 తర్ుసంఘములు గృతార్థంబు లయిెా 
నీ కృపాదృషరటచే నేడు నద్ీ శ్ ైల; 
 ఖ్గ మృగంబులు ద్వవాకాంతిుఁ నంద్ె 
నీ ప్ెనుిర్ము మోవ నేడు గోపాంగనా; 
 జనముల పుట ట వు సఫల మయిెా;  

10.1-600.1-ఆటవ లద్వ 
నని యర్ణాభూమి నంకించి పసులను 
మితజినులు ద్ాను మే్పు చుండి 
నళినలోచనుండు నదులందు గ ర్ులందు 
సంతసంబు మ్మఱయ సంచర ంచె.  
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10.1-601-వచనము 
మఱియు నయిాాశిర్ుండు. 
10.1-78- ఆవులమ్పేుచువిహ్ర ంచుట 

10.1-602-సీస పదాము 
ఒకచోట మతాత ళియూధంబు జుమెని; 
 మొోయంగ జుమెని మొోయుచుండు 
నొకచోటుఁ గలహ్ంసయూధంబు గూడి కేం; 
 కృతులు చేయంగుఁ గేంకృతులు చేయు 
నొకచోట మదకేకయిూధంబు లాడంగ; 
 హ్సాత బాములు ద్వపి్రప యాడుఁ ద్ొడుఁగు 
నొకచోట వనగజయూధంబు నడవంగ; 
 నయముతో మ్మలిన నడవుఁజొుఁచుు 

10.1-602.1-ఆటవ లద్వ 
క్ీంచ చక ీముఖ్ర్ ఖ్గము లగకొకకచోటుఁ 
బలుక వానియటి పలుకుుఁ గద్వసర 
పులుల సరంహ్ములను బొ డగని యొకచోటుఁ 
బఱచు మృగములందుుఁ దఱచు గూడి.  

10.1-603-వచనము 
మఱియును. 

10.1-604-సీస పదాము 
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రా పూర్ణచంద్వకి! రా గ్తమీగంగ! ; 
 ర్ముె భగీర్థరాజతనయ! 
రా సుధ్ాజలరాశి! రా మే్ఘబాల్లక! ; 
 ర్ముె చింతామణి! ర్ముె సుర్భి! 
రా మనోహార ణి! రా సర్ిమంగళ్! ; 
 రా భార్తీద్ేవి! రా ధర తిి! 
రా శ్రమీహాలక్ిె! రా మందమార్ుతి! ; 
 ర్ముె మంద్ాకిని! రా శుభాంగ !  

10.1-604.1-ఆటవ లద్వ 
యనుచు మఱియుుఁ గలుగు నాఖ్ాలు గల గోవు 
లడవిలోన దూర్మందు మే్య 
ఘనగభీర్భాషుఁ గడునొపపుఁ జీర్ు నా 
భీర్జనులు ప గడుఁ బెంపు న గడ.  

10.1-605-కంద పదాము 
కాంతార్ విహార్ముెల 
శ్ాీంతుండెై గోపకాంకశయుుఁడగు ననిన్ 
సంతుషరట ుఁ బొ ందుఁజేయు ని 
ర్ంతర్ కర్చర్ణ మర్శనాదుల నధ్వపా!  

10.1-606-కంద పదాము 
పాడుచు నాడుచు ముచుట 
లాడుచు నొండొర్ులుఁ ద్ాుఁకు నాపుత లుఁ గని బి 
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టాట డుచుుఁ జేతులు వేయిుచుుఁ 
గీడీంితుర్ు నగుచు బలుుఁడుుఁ గృషుణ ుఁడు నొకచోన్.  

10.1-607-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.1-608-సీస పదాము 
వేద్ాంత వీధుల విహ్ర ంచు వినాిణి; 
 విహ్ర ంచుుఁ గాంతార్వీధులందు; 
ఫణిరాజశయాప్ెైుఁ బవళించు సుఖ్భోగ ; 
 వలివ శయాలుఁ బవిళించు; 
గుర్ుయోగ  మానసగుహ్లుఁ గుీమెర్ు మే్టి; 
 గుీమెర్ు నద్ీంిది గుహ్లలోనుఁ; 
గమలతోడుఁ బెనంగ  కడు డయుా చతుర్ుుఁ డా; 
 భీర్జనులతోడుఁ బెనుఁగ  డయుా;  

10.1-608.1-ఆటవ లద్వ 
నఖిల లోకములకు నాశయీుండగు ధ్ీర్ుుఁ 
డలసర తర్ులనీడ నాశయీించు 
యాగభాగచయము లాహ్ర ంచు మహాతుెుఁ 
డడవిలోని ఫలము లాహ్ర ంచు 

10.1-609-వచనము 
ఆ సమయంబున. 
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10.1-610-సీస పదాము 
అలసరనచ ుోఁ గ్ంద ఱతిమోదమున వీపు; 
 ల కికంచుకొని పో దు రేపు మ్మఱసర; 
స లసర నిద్వంిచినచ ుోఁ నూర్ుతలపంబు; 
 ల్లడుదుర్ు కొందఱు హితవు గల్లగ ; 
చెమర ంచి యునిచ ుోఁ జిగుర్ుటాకులుఁ గ్ంద; 
 ఱొ యాన విసర్ుదు ర్ుతసహించి; 
దవేిగ  నిలుచుచ ుోఁ దడయకుఁ గ్ందఱు; 
 పదము లగతుత దు ర్తిబాంధవమున;  

10.1-610.1-ఆటవ లద్వ 
గోపవర్ులు మఱియుుఁ గ్ందఱు ప్రియమున 
మాధవునకుుఁ బెకుకమార్్ములను 
బనులు చేసరర లి భవములుఁ జేసరన 
పాపసంచయములు భసెములుగ.  
10.1-79- ధ్నేుకాసుర్ వధ 

10.1-611-వచనము 
అయావసర్ంబున శ్రదీ్ామ నామధ్ేయుండయిన గోపాలకుండు రామకేశవులం 
జూచి యిటినియిె. 

10.1-612-కంద పదాము 
దూర్ంబునుఁ ద్ాలతర్ు 
సాుర్ం బగు వనము గలదు; పతితానుపత 
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దూార ఫలసహిత మద్వ యిే 
ధ్ీర్ులుుఁ జొర్ వ ఱతు ర్ందు ధ్ేనుకుుఁ డుంటన్.  

10.1-613-వచనము 
ఆ ధే్నుకాసుర్ుండు మహాశూర్ుండును, ఖ్రాకార్ుండు న ై సమా 
నసతిసమ్ేతుల ైన జాఞ తులుం ద్ానును మనుషుాలం బటిట  భక్ించుచుండు; 
నయిెాడుఁ బర మళోప్ేతంబుల ైన నూతన ఫల వాితంబు లసంఖ్ాాతంబులు 
గలవు; వినుుఁడు. 

10.1-614-కంద పదాము 
ఫలగంధము నాసాపుట 
ముల జొచిు కలంచి చితతములుఁ గ్నిపోయిెన్ 
ఫలముల నమల్లంపుుఁడు మము; 
బల్లయుర్కును మీకు దైె్తాభట  లడాంబే?  

10.1-615-వచనము 
అని పల్లకిన చెల్లకాని పలుకు లాదర ంచి విని నగ  వార్ునుం ద్ార్ును 
నుతాత లంబగు తాలవనంబునకుం జని; యంత. 

10.1-616-కంద పదాము 
తతతఱమున బలభదుిుఁడు 
దతాత లానోకహ్ములుఁ దనభుజబలసం 
పతిత ుఁ గదలుుచు గకీుకన 
మతేతభము భంగ ుఁ బండుి  మహిప్ెై రాల ున్.  
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10.1-617-వచనము 
అపుపడు పండుి  రాల్లున చపుపడు చెవులకు దె్పపర్ంబయిన నద్వర పడి 
ర పుమరా్న కుతుకంబున గారా్భాసుర్ుండు  

10.1-618-మతేతభ వికీీడతిము 
పదవిక్ేపములన్ సవృక్షధర్ణభీాగంబు గంప్రంపుఁగా 
ర్దముల్ ద్ీట చుుఁ గతితర ంచిన చెవుల్ రాజిలి వాలంబు భీ 
తిదమ్మై తూలుఁగుఁ గావర్ంబున సముద్ీాప్రంచి గోపాలకుల్ 
బెదర్న్ రాముని ఱొ ముెుఁ దన ి వ నుక ై బీర్ంబు తోర్ంబుగన్.  

10.1-619-కంద పదాము 
మఱయిును దనుజుుఁడు రామునిుఁ 
గఱవుఁగ గమకించి తెఱప్రుఁ గానక యతనిం 
జుఱచుఱుఁ జూచుచు శ్ౌర్ాము 
పఱబిో వుఁగ నింత నంతుఁ బదమలుఁ దన ిన్ 

10.1-620-వచనము 
అంత బలభదుిండు ర్ద్ాికార్ంబున గరా్భాసుర్ుపదంబులు నాలుగు నొకక కేల 
నంటంబటిట  బెట ట దటిటంచి తిిప్రప విగతజీవుం జేసర. 

10.1-621-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక తాలాగమీుుఁ ద్ాుఁక వ ైవ నద్వ కంపో ద్వికతమ్మై తుిళిు వే 
ఱొ క తాలాగమీు ప్ెైుఁబడనిద్వయు నయుాగాీహ్తిన్ నిలి కొం 
డొక తాలాగమీుప్ెైుఁ బడన్ విఱిగ  యిటలి ండొంటిప్ెైుఁ ద్ాలవృ 
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క్షకములూ్ ల ుఁ బచిండ మార్ుతముద్ాుఁకం గూలు చందంబునన్.  

10.1-622-ఉతపలమాల 

తంతువులందుుఁ జేలము విధంబుననే పర్మే్శుమూర త యం 
ద్వంతయుుఁ బుట ట నటిట  జగద్ీశుుఁ డనంతుుఁడు ద్ెైతామాతుిని 
టింతము చేయు టెంతపని? యదుాతమ్ే వినుమంతలోన వాుఁ 
డంతముుఁ బొ ందు టెలిుఁ గని యాతని బంధులు గారా్భంబుల ై.  

10.1-623-కంద పదాము 
బలకృషుణ లప్ెైుఁ గద్వసరన 
బల్లయుర్ ఖ్ర్ద్ెైతాభట లుఁ బశిుమపాదం 
బుల బటిట  తాల శిఖ్ర్ం 
బుల క గుర్ుఁగ వ ైచి వార్ు ప ర గ్ని ర్ధ్వపా!  

10.1-624-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-625-కంద పదాము 
ఆలమున నోల్లుఁ గూల్లన 
తాలదుిమఖ్ండ ద్ెైతాతనుఖ్ండములన్ 
కీల్లతమ్మై ధర్ జలధర్ 
మాలావృతమ్మైన మింటి మాడికన్ వ ల్లగ న్ 

10.1-626-కంద పదాము 
ధ్ేనుకవనమున నమల్లర  
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మానవు లావేళ్ుఁ ద్ాుఁటి మాొకుల ఫలముల్; 
ధ్ేనువులు మ్మసుఁగ ుఁ గసవులు; 
ధ్ేనుకహ్ర్భకతకామధ్ేనువు గలుగన్.  

10.1-627-వచనము 
ఆ సమయంబున సుర్లు విర్ులవానలు గుర యించి దుందు భులు 
మొర్యించి; ర్ంతుఁ గమలలోచనుండు గోపజనజేగీయ మానవర్తనుండెై, 
యనియుం ద్ానును గోగణంబులం ద్యలుకొని మందకు జనియిె; న యిెాడ. 

10.1-628-ఉతపలమాల 

గోపదరేణుసంకల్లతకుంతలబదధమయూర్ప్రంఛు ను 
ద్ీాప్రతమందహాసశుభదృషరటలసనుెఖ్ు వనాపుషపమా 
లాపర పూర్ుణ  గోపజనలాల్లతవేణుర్వాభిరాము నా 
గోపకుమార్ునిం గనిర  గోపసతుల్ నయనోతసవంబుగన్.  

10.1-629-ఆటవ లద్వ 
కమలనయను వదనకమల మర్ందంబు 
దవిల్ల నయనషటపదములవలనుఁ 
ద్ాివి ద్వనవియోగతాపంబు మానిర  
గోపకాంతల లిుఁ గోర్ుక లలర్.  

10.1-630-వచనము 
ఇట ి  గోప్రకలు సాదర్ంబుగంజూడ వీడిాహాసవినయంబులంజూచుచుం 
గీడీాగర షుఠ ండెైన పో ి డ గోషఠ ంబు పవిేశించె; నంత రోహిణీయ శ్లదలు కుఱిలవలని 
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మచిుకలు ప్రచుల్లంప నిచుకువచిునటియిెైా వేళ్ల ద్ీవించిర ; వార్ును 
మజానోనెరా్నాదు లంగీకర ంచి, సుర్భికుసుమ గంధంబులు గ ైకొని, ర్ుచిర్ 
చేలంబులు గటిటకొని, ర్సో పపనింబులయిన యనింబులు గుడిచి, తృపుత లయి, 
మంజులశయాల సుపుత ల ై యుండి; ర్ందు. 
10.1-80- విషకల్లత కాళింద్వగనుగ్నుట 

10.1-631-సీస పదాము 
ఒకనాడు బలభదుిుఁ డొకకుఁడు రాకుండ; 
 గోపాలకులు ద్ానుుఁ గూడి కృషుణ ుఁ 
డడవికిుఁ జని యెిండ నా గోవులును గోప; 
 కులు నీర్ుపట ట నుఁ గుంద్వ డసరస 
కాళింద్వలో విషకల్లత తోయముుఁ ద్ాివి; 
 పాిణానిలంబులు పాసర పడిన 
యోగీశిరేశుండు యోగ వందుాుఁడు గృషుణ ుఁ; 
 డమక్షణామృతధ్ార్ ల లమిుఁ గుర సర 

10.1-631.1-ఆటవ లద్వ 
పశుల గోపకులను బతిికించె మర్లంగ; 
వార్ుుఁ దమకుుఁ గృషుణ వలన మర్లుఁ 
బతిుకు గల్లగ నంచు భావించి సంతుషట 
మానసములుఁ జనిర  మానవేంద!ి  

10.1-632-కంద పదాము 
కాళియఫణిదూషరత యగు 
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కాళింద్వుఁ బవితుిఁ జేయుఁగా నుతుసకుుఁడెై 
కాళింద్ీజలవర్ుణ ుఁడు 
కాళియు వ డలంగ నడిచెుఁ గ్ర్వముఖ్ాా!  

10.1-633-వచనము 
అనిన “నయాగాధజలంబుల వలన మాధవుం డెటిట  నేర్ుపన సర్పంబు దర్పంబు 
మాప్ర వ డల్లంచె, నందుుఁ బెదాకాలంబా వాాళ్ం బేల యుండె? న ఱిగ ంపుము. 

10.1-634-కంద పదాము 
తొఱుి లుఁ గాచిన నందుని 
కుఱిని చర తామృతంబు గ్నకొని చెవులన్ 
జుఱింగుఁ దనివి గలు్ న ; 
వ ఱుి ల క ైనను దలంప? విపవిరేణాా!  

10.1-635-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 

10.1-636-సీస పదాము 
మానవేశిర్! యొకక మడుుఁగు కాళింద్వలోుఁ; 
 గల; దద్వ యిెపుపడుుఁ గాళియాహి 
విషవహిిశిఖ్లచే వేచు చుండును; మీుఁదుఁ; 
 పఱతెంచినంతన పక్షుల ైనుఁ 
బడి మగొు్ ; నందుుఁ దదాంగశ్రకర్యుకత; 
 పవనంబు సో ుఁకినుఁ బాిణు ల విి 
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యిెైన నపుపడ చచుు; నటిట  యా మడుుఁగులో; 
 నుదకంబు ప ంగుచు నుడుకు చుండుుఁ 

10.1-636.1-తటేగతీి 

జూచి వ ఱగంద్వ కుజనుల సుికకుఁ జేయ 
నవతర ంచిన బలువీర్ుుఁ డాగహీించి 
భుజగవిషవహిి ద్యషంబుుఁ బొ ల్లయుఁజేసర 
సుజలుఁ గావించి యా నద్వుఁ జూతు ననుచు.  

10.1-637-వచనము 
కృతనిశుయుండెై, పూర్ిజనె భాగాంబునం దన చర్ణ సంసపర్శనంబునకు 
యోగాంబెై, తతసమీపంబున విశ్ాల విటపశ్ాఖ్ా కదంబంబుతోనుని 
కదంబభూజంబు న కిక. 
10.1-81- కాళింద్వలో దూకుట 

10.1-638-మతేతభ వికీీడతిము 
కటచిేలంబు బిగ ంచి ప్రంఛమునుఁ జకకం గ్పుప బంధ్వంచి ద్య  
సతట సంసాులన మాచర ంచి చర్ణదిందింబుుఁ గీల్లంచి త 
తుకటశ్ాఖ్ాగమీు మీుఁదనుండి యుఱిక న్ గోపాలసరంహ్ంబు ద్వ 
కతటముల్ మొోయ హ్రదంబులో గుభగుభధ్ాినం బనూనంబుగన్.  

10.1-639-ఉతపలమాల 

భూర  మహాపతిాప పర పూర్ణ భయంకర్ గోపబాల కం 
ఠీర్వపాతవేగవికటీకృత దుర ిషభీషణోర ె సం 
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పూర తమ్మై వడిం గలుఁగ  ప ంగ  ధనుశశతమాతభిాగ వి 
సాత ర్ము ప ంద్ె నమెడుుఁగు తపతపయఃకణ బుదుబద్యగమీ్మై.  

10.1-640-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పాఠీనాకృతిుఁ ద్యయరాశినడుమన్ భాసరలి్ల మునాిఢుాుఁడెై 
కాఠ నాకియీ నీదునేర్ుప దనకుం గల్లెన్ భుజంగేంది హ్ృ 
తీపఠాగంీబున రోషవహ్ుి ల గయన్ భీమంబుగా నీద్ె ను 
లోి ఠోతుత ంగతర్ంగమ్మై మడుుఁగు దురోి కాంబుగా బాహ్ులన్.  

10.1-641-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-642-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బాలుం డొకకుఁడు వీుఁడు నా మడుుఁగు విభాింతోచులతీకర్ణ క 
లోి లంబెై కలుఁగం జర ంచె నిట నే లోనుంటుఁ జూడండు; మ 
తీకలాభీలవిశ్ాలదుససహ్విష్ాగ ిజాిలలన్ భసెమ్మై 
కూలంజేసెద నేడు లోకులకు నా కోపంబు ద్ీప్రంపుఁగన్.  

10.1-643-వచనము 
అని తలంచి విజృంభించి. 

10.1-644-ఉతపలమాల 

ఘోర్విష్ానలపభిలు గ్బుబనుఁ గమీెుఁగ సర్పసెైనా వి 
సాుర్ుుఁడు గాళియోర్గుుఁడు పాఱివడిం గఱచెన్ పయోధరా 
కార్ుుఁ బయోవిహార్ు భయకంప విదూర్ు మహాగభీర్ు నా 



2172 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

భీర్కుమార్ు వీర్ు నవప్ీత శుభాంబర్ధ్ార్ు ధీ్ర్ునిన్.  

10.1-645-కంద పదాము 
కఱచి ప్రఱుతివక మఱియును 
వ ఱవక నిజవదనజనిత విషదహ్నశిఖ్ల్ 
మ్మఱయుఁ దన నిడుద యొడల్లని 
న ఱ ిహ్ర ుఁ బెనగ్నియిె భుజగనివహ్పతి వడిన్.  

10.1-646-వచనము 
ఇట ి  భోగ భోగపర వేషరటతుండెై, చేషటలు లేనివాని తెఱంగునుఁ గానంబడుచుని 
పాిణసఖ్ునిం గనుంగ్ని తత్రభావంబు ల ఱుంగక, తతసమర పత 
ధనద్ార్మనోర్థమానసులు గావున. 

10.1-647-చంపకమాల 

అద్ె మన కృషుణ నిం గఱచి; యంతటుఁ బో క భుజంగమంబు దు 
ర్ెదమున మే్నుఁ జుట ట కొని మానక యునిద్వ; యింక నేమి చే 
యుద? మ్మటుఁజొతత? మే్ పుర్ుషు లోపుదు రీ యహినడాప్ెటట న  
యాద్వ సదుపాయ? మంచుుఁ బడి రార్తర్వంబులుఁ దూల్ల గోపకుల్.  

10.1-648-కంద పదాము 
గోపకుమార్కశ్ేఖ్ర్ు 
నేపున సర్పంబు గఱచు టీక్ించి వగన్ 
మే్పులకుుఁ ద్ొలుఁగ  గోవులు 
వాపో వుచునుండె వృషభవతసంబులతోన్.  
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10.1-649-కంద పదాము 
భూతలము వడుఁక  నులాక 
పాతంబులు మింటుఁ గానబడె ఘోషములో 
వేతిలకును గోపక సం 
ఘాతములకు నదర  గీడుకనుి ల్లలేశ్ా!  

10.1-650-వచనము 
అంత నా దుర ిమితతంబులు ప డగని బెగడు గద్వర న చితత ంబుల నుతతలపడుచు 
మందనుని నంద యశ్లద్ాదుల ైన గోపగోప్రకా జనంబులు హ్ర  దళ్సర  
యిెఱుంగక గోపాల గోగణ పర వృతుం డెైన కృషుణ ం డెకకడ న ైనం జికకనోపునని 
ప కుకచుం బెకుకవల ైన మకుకవలు చెకుకలగతత  నొకకప్ెటట బాలవృదధసమే్తుల ై 
మహాఘో షంబున నా ఘోషంబు వ లువడి. 

10.1-651-కంద పదాము 
వార బాంగ  న ఱుంగని 
వార ై హ్ర ుఁ జూడుఁబో వ వడిగ్ని నగుచున్ 
వార ంపుఁ డయిెా రాముుఁడు 
వార ని హ్ర  లా వ ఱుంగువాుఁ డయుా నృపా!  

10.1-652-వచనము 
అంతలోన వార్ునుం ద్ానును గాంతార్మార్్ంబు పటిటపో వుచు న డన డ 
గోపగోషపదంబుల సందుల నింతనంత నకకడకకడ యవాంకుశ హ్ల కమల 
కుల్లశ చక ీచాప కేతనాద్వ రేఖ్ాలంకృతంబుల ై మారా్ భర్ణంబులయిన 
హ్ర చర్ణంబుల జాడుఁ గని చ్పుపదపపక చని దుర్టాంబెైన యమునా తటంబుుఁ 
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జేర  వార మధాంబున నితర్ుల కసాధాం బయిన సర్పంబుచేతుఁ గాట పడి 
దర్పంబుుఁజూపక భోగ భోగపర వృతుండయిన శ్రకీృషుణ నిం గని కృషణ  కృషేణతి 
విలాపంబులుఁ ద్ాపంబులం బొ ందుచు తతాకలంబునుఁ బితికూలంబయిెా ననుచు 
ద్ెైవంబుుఁద్వట ట  గోప్రకలును గోపకులం గలసర మే్తలుడిగ  ఱెపపల్లడక కృషుణ నిం 
దపపకచూచుచు నొఱలుచుని గోవులం గని; ర్ందు గోప్రకలు యశ్లదం బట ట కొని 
విలప్రంచుచుుఁ గృషుణ  నుద్ేాశించి యిటినిర . 
10.1-82- గోప్రకలు విలప్రంచుట 

10.1-653-సీస పదాము 
ఎదుర్ువచిునుఁ జాల న దుర్ుగా జనుద్ెంతు; 
 వ దుర్ువచిున నే డద్ేల రావు? 
చూచినుఁ గృపతోడుఁ జూచు చుందువు నీవు; 
 చూచినుఁ గనువిచిు చూడ వేల? 
డాసరన నఱలేక డాయంగ వతుత వు; 
 డాసరన నేటికి డాయ విచటుఁ? 
జీర న నో! యని చెలరేగ  పలుకుదు; 
 విద్వ యిేమి చీర న న ఱుుఁగకుంట?  

10.1-653.1-ఆటవ లద్వ 
తలుఁపు చేయునంతుఁ దలపోయుచుందువు 
తలుఁపు చేయ నేడు తలుఁప వకట; 
యనుచు భకితవివశు లాడెడి క ైవడి 
వేతి ల లి నాడి వివశల ైర .  
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10.1-654-వచనము 
ఆ సమయంబున నంద యశ్లద్ాదులు హ్ర ం జూచి యధ్వకం బయిన శ్లకంబున 
నిటినిర . 

10.1-655-కంద పదాము 
విషకుచయుగ యగు ర్కకసర 
విషకుచదుగాంబుుఁ ద్ాివి విషవిజయుుఁడ వ ై 
విషర్ుహ్లోచన! యదుాత 
విషయుండగు నీకు సర్పవిష మ్మక కుఁ గద్ా!  

10.1-656-కంద పదాము 
కటాట ! కూీర్ భుజంగము 
గటటలుకన్ నినుిుఁ గఱవుఁ గంప్రంచితివో? 
తిటిటతివో పాపపు విధ్వుఁ? 
బటిట  మముం దలుఁచి కాుఁక పలవించితివో?  

10.1-657-కంద పదాము 
పనిగము మముెుఁ గఱవక 
నినేి టికిుఁ గఱచెుఁ గుఱి! న మిె గల్లగ  నీ 
వునిను మము ర్క్ింతువు; 
నినుిన్ ర్క్ింప నేము నేర్ము తండమ!ి  

10.1-658-ఉతపలమాల 

చూడ వద్ేమి గ్ర్వపుుఁజూపుల మముె; సఖ్ాల్లతోడ మా 
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టాడ వద్ేమి? మర్ెముగ నంద్ెలు పాదములందు మొోయ నే 
డాడ వద్ేమి నర్తనము? లవిల మొోలను గోప్రకావళిం 
గూడ వద్ేమి నవుిలను? గోపకుమార్వరేణా! చెపుపమా;  

10.1-659-సీస పదాము 
శవీణర్ంధంిబులు సఫలతుఁ బొ ందంగ; 
 న లమి భాషరంచు వా ర వి ర ంకుఁ? 
గర్చర్ణాదుల కల్లమి ధనాత నొంద; 
 న ర గ  ప్ెైుఁ బాిుఁకు వా ర వి ర ంక? 
నయనయుగెంబు లునితిుఁ గృతార్థములుగా; 
 నవుిలు చూపు వా ర వి ర ంక? 
జిహ్ిలు గ్ర్వశ్రుీఁ జేర్ుఁ బాటల; 
 యెిడుఁ బల్లకించు వా ర వి ర ంక 

10.1-659.1-ఆటవ లద్వ 
తండి!ి నీవు సర్పదషుట ండవ ై యుని 
నిచట మాకుుఁ బభిువు ల వి ర ంక? 
మర గ  పాయ లేము; మాకు నీతోడిద 
లోక మీవు లేని లోక మే్ల?  

10.1-660-వచనము 
అని యొండొర్ులం బట ట కొని విలప్రంచుచుుఁ “గృషుణ నితోడన మడుుఁగుుఁ జొతతము 
చతత ” మనుచుుఁ గృషణవిర్హ్వేదననానలభార్ తపుత ల ై మడుుఁగు చ్ర్ుఁబాఱుచుని 
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వార్లం గనుంగ్ని భగవం తుండెైన బలభధుిండు “మీర్ు మీుఁ దె్ఱుుఁగర్ు; 
ధ్ెైర్ాంబు విడుచుట కార్ాంబు గాదు సహించి చూడుం” డనుచు వార ని వార ంచె. 

10.1-661-కంద పదాము 
తనుుఁ గూర ు యివిిధంబున 
వనితలు బిడాలును ద్ార్ు వాపోయిెడి ఘో 
షనివాసులుఁ గని కృషుణ ుఁడు 
మనుజుని కియీ నొక ముహ్ూర్తమాతమిు జర్ప్ెన్.  
10.1-83- కాళియ మర్ధనము 

10.1-662-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
అంతం గృషుణ ుఁడు మే్ను ప్ెంప భుజగుం డావృతుత లం బాసర తా 
సంతపాత యతభోగుుఁ డెై కఱచుటల్ చాల్లంచి నిటూట ర్ుపతో 
శ్ాీంతుండెై తల ల తిత  దుర ిషము నాసావీథులం గీమె దు 
శిుంతన్ ద్వకుకలు చూచుచుం దలగ  నిల ున్ ధూమకాష్ాఠ కృతిన్.  

10.1-663-చంపకమాల 

వ ఱ మఱలేని మే్టి బలువీర్ుుఁడు కృషణకుమార్ుుఁ డొకక చేుఁ 
జఱచి ఖ్గేందుిచందమునుఁ జకకన ద్ౌడలు పటిట  కనుిలం 
జొఱజొఱ దుర ిష్ానలము జొబిబలుచుండుఁగ న తిత  ల్మలతోుఁ 
జిఱజిఱుఁ ద్వపి్రప వ ైచెుఁ బర శే్షరత దర్పముుఁ గూీర్సర్పమున్.  

10.1-664-వచనము 
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ఇట ి  వేగంబుగ నాగంబు వీచివ ైచి జగజ ాటిటయిెైన నందునిపటిట  ర టిటంచిన 
సంభమింబున. 

10.1-665-సీస పదాము 
ఘన యమునానద్ీ కలోి ల ఘోషంబు; 
 సర్సమృదంగఘోషంబు గాుఁగ 
సాధుబృంద్ావనచర్చంచరీక గా; 
 నంబు గాయక సుగానంబు గాుఁగ 
కలహ్ంస సార్స కమనీయమంజు శ; 
 బాంబులు తాళ్శబాములు గాుఁగ 
ద్వవినుండి వీక్ించు ద్వవిజ గంధరాిద్వ; 
 జనులు సభాసీనజనులు గాుఁగ 

10.1-665.1-తటేగతీి 

పదెరాగాద్వ ర్తిపభిాసమాన 
మహితకాళియ ఫణిఫణామండపమున 
నళినలోచన విఖ్ాాత నర్తకుండు 
నితాన ైపుణమునుఁ బేర ు నృతా మాడె.  

10.1-666-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కుక్ిన్ లోకములుని గ్ర్వముతో గోపాకృతినుిని యా 
ర్క్ోహ్ంత వడిన్ మహాఫణిఫణార్ంగపది్ేశంబుప్ెై 
నక్మణోదధత నాడుుఁ; బాడుుఁ; జ లుఁగున్; హాసంబుతోడం బద 
పకి్ేపంబులు చేయుుఁ గేళిగతులం బాిణ ైకశ్ేషంబుగన్.  
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10.1-667-కంద పదాము 
ఘనతర్ సుషరరానంద 
సినములతో సరదధ  సాధా చార్ణ గంధ 
ర్ి నిల్లంప మునిసతులు చ 
యాన గుర సరర  విర్ులవాన లాడెడు హ్ర ప్ె.ై  

10.1-668-వచనము 
ఇట ి  దుషటజన దండధరావతార్ుండెైన హ్ర  వడిగల్లగ న పడగల మీుఁదుఁ 
ద్ాండవంబు సలుప, బెండుపడి యొండొండ ముఖ్ంబుల ర్కతమాంసంబు 
లుమియుచుుఁ గనుిల విషంబుగకీుకచు నుకుకచెడి చికిక ద్వకుకలుచూచుచుుఁ 
గంఠగతపాిణుండెై ఫణీందుిండు తన మనంబున. 

10.1-669-ఉతపలమాల 

వేలుపుల ైన లావుచెడి వేదనుఁ బొ ందుచు నా విష్ానల 
జాిలలు సో ుఁకినంతటన చతుత ర్ు; నేడిద్వ యిేమి చోదా? మా 
భీలవిష్ాగ ి హేతిచయప్ీడకు నోర ుయుుఁ గమీెఱంగ నీ 
బాలుుఁడు మతుణాశతము భగిముగా వ సుఁ ద్ొికిక యాడెడున్.  

10.1-670-కంద పదాము 
ఈతుఁడు సర్ిచరాచర్ 
భూతేశుండెైన పర్మపుర్ుషుుఁడు సేవా 
ప్ీితుుఁడు శ్రహీ్ర  యగు నని 
భీతిన్ శర్ణంబు నొంద్ె బిటటలసర నృపా!  
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10.1-671-వచనము 
ఇట ి  కూీర్ంబులయిన హ్ర చర్ణ పహి్ర్ంబులం బడగ ల డసర నొచిు 
చచిునకియీం బడియుని పతింజూచి నాగకాంతలు దుర్ంతంబయిన 
చింతాభర్ంబున నివిటిల ి డు న విగల నొలగి ంబో యి పలిటిలి్లన యులింబుల. 

10.1-672-మతేతభ వికీీడతిము 
కచబంధంబులు వీడ భూషణము లాకంప్రంపుఁ గ్ుఁద్ీవియల్ 
కుచయుగెంబుల వేగిునం గదలుఁ బైెకొంగుల్ వడిన్ జార్ుఁగాుఁ 
బచిుర్భాింతిుఁ గలంగ  ముందట ర్ుదద్ాబలావళిం గ్ంచు సుి 
కుకచు, భకితంజని కాంచి రా గుణమణిన్ గోపాలచూడామణిన్.  
10.1-84- నాగకాంతలు సుత తించుట 

10.1-673-వచనము 
కని దండపణిామంబు లాచర ంచి నిటలతటఘటిత కర్కమలల ై యిటినిర . 

10.1-674-కంద పదాము 
కూీరాతుెల దండింపుఁగ 
ధ్ార్ుణిప్ెై నవతర ంచి తనర డి నీ కీ 
కూీరాతుెని దండించుట 
కూీర్తిము గాదు సాధుగుణము గుణాఢాా!  

10.1-675-కంద పదాము 
పగవార  సుతుల యందును 
బగ యించుక లేక సమతుఁ బర్గ డి నీకుం 
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బగగలద్?ె ఖ్లుల నణుఁచుట 
జగదవనముకొఱకుుఁ గాద్ె జగద్ాధ్ారా!  

10.1-676-కంద పదాము 
నిగీహ్మ్మ మము విష్ాసుాల 
నుగుీ ల శిక్ించు టెలి? నూహింప మహా 
నుగీహ్ము గాక మాకీ 
నిగీహ్ము విష్ాసాభావనిర్్తిుఁ జేసెన్.  

10.1-677-ఉతపలమాల 

ఎటిట  తపంబు చేసెనొకొ? యెిటిట  సుకర్ెములాచర ంచెనో? 
యెిటిట  నిజంబు పల కనొకొ? యిాఫణి పూర్ిభవంబునందు ము 
న ిటిట  మహానుభావులకు న నిుఁడుుఁ జేర్ువగాని నీవు నేుఁ 
డిటిట  వినోదల్మలుఁ దల ల కిక నటించెద వీ ఫణీందుిప్ెై.  

10.1-678-మతేతభ వికీీడతిము 
బహ్ు కాలంబు తపంబు చేసర వతిముల్ పాటించి కామించి నీ 
మహ్నీయోజిల పాదరేణుకణసంసపరాశధ్వకార్ంబు శ్రీ 
మహిళార్తిము తొలి్ల కాంచెనిద్ె నేమం బేమియున్ లేక నీ 
యహ ినీ పాదయుగాహ్తిం బడసె నే డతాదుాతం బీశిరా!  

10.1-679-ఉతపలమాల 

ఒలిర్ు నిరా్రేందపిద మొలిర్ు బహి్ెపదంబు నొందుఁగా 
నొలిర్ు చకవీర తపద మొలిర్ు సర్ిర్సాధ్వపతాము 
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నొిలిర్ు యోగసరద్వధ  మఱియొండు భవంబుల నొందనీని నీ 
సలిల్లతాంఘి్రేొణువులసంగతి నొంద్వన ధనుా ల పుపడున్.  

10.1-680-కంద పదాము 
ఘన సంసారాహ్తులగు 
జను లాకాంక్ింపుఁ గడు నశకాం బగు శ్ల 
భనము సమక్షంబున నహి 
గనియిెం ద్ామసుుఁడు రోషకల్లతుం డయుాన్ 

10.1-681-వచనము 
ద్ేవా! సకల పుర్ుష్ాంతరాామి ర్ూపతింబు వలనుఁ బర్మ బుర్ుషుండ వయుా, 
నపర చిేనితింబువలన మహాతుెండవయుా, నాకాశ్ాద్వ 
భూతసమాశయీతింబువలన భూతావాసుండవయుాను, భూతమయతింబు 
వలన భూతశబా వాచుాండవయుాుఁ, గార్ణాతీతతింబువలనుఁ 
బర్మాతుెండవయుాను, జాఞ న విజాఞ న పర పూర్ణతింబు గల్లగ  నిర్ు్ ణతి 
నిర ికార్తింబు వలన బహి్ెంబవయుాుఁను, బకిృతి పవిర్తకతింబువలన 
ననంతశకితవ ై యపాికృతుండవయుాుఁ, గాలచకపీవిర్తకతింబువలనుఁ 
గాలుండవయుాుఁ, గాలశకిత సమాశయీతింబువలన గాలనాభుండవయుా, సృషరట  
జీవన సంహారాద్వ దర శతింబువలనం గాలావయవసాక్ివయుా నొపుప నీకు 
నమసకర ంచెదము; మఱియును. 

10.1-682-సీస పదాము 
విశింబు నీవయిెై విశింబుుఁ జూచుచు; 
 విశింబుుఁ జేయుచు విశిమునకు 
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హేతువవ ై పంచభూతమాతేంిద్వయి; 
 ములకు మనః పాిణ బుద్వధ  చితత  
ముల క లి నాతెవ ై మొనసర గుణంబుల; 
 నావృత మగుచు నిజాంశభూత 
మగు నాతెచయమున కనుభూతి చేయుచు; 
 మూ డహ్ంకృతులచే ముసుుఁగుబడక 

10.1-682.1-తటేగతీి 

న ఱి ననంతుుఁడవ ై దర్శనీయర్ుచివి 
గాక సూక్షుెుఁడవ ై నిర ికార్మహిముఁ 
దనర  కూటసుథ ుఁడన సమసతంబు న ఱుుఁగు 
నీకు మొొక కద మాల్లంపు నిర్ెలాతె!  

10.1-683-వచనము 
మఱియుుఁ గలండు లేుఁడు; సర్ింబు న ఱుంగు; నించుకన ఱుంగు బదుధ ండు; 
విముకుత ండొకం; డనేకుుఁడు నను నివి మొదలుగాుఁగల వాదంబులు మాయవలన 
ననురోధ్వంపుదుర్ు గావున నానావాద్ానురోధకుండ వయుా, నభిధ్ానాభిధ్ేయ 
శకితభేదంబులవలన బహ్ుపిభావపతిీతుండ వయుాుఁ, జక్షురాద్వ 
ర్ూపంబులవలనుఁ బిమాణ ర్ూపకుండవయుా, నిర్ప్ేక్షజాఞ నంబు గల్లమిం 
గవివయుా, వేదమయనిశ్ాిసతింబువలన శ్ాసత రయోనివయుా, సంకరి్ణ 
వాసుద్ేవ పదిుామాినిర్ుదధ  ర్ూపంబులవలనుఁ జతుర్ూెర తవయుా, 
భకతజనపాలకుండవయుా, నంతఃకర్ణ పకిాశతింబుగల్లగ  సేవకజన 
ఫలపది్ానంబుకొఱకు గుణాచాేదకుండవయుాుఁ, జితాత ద్వవర్తనంబులుఁ గానందగ న 
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గుణంబులకు సాక్ివ ై యొర్ుల క ఱుంగరామి నగోచర్ుండవయుాుఁ, దర కంపరాని 
ప్ెంపు వలన నవాాహ్తవిహార్ుండవయుా, సకలకార్ా హేతువయుా, 
నంతఃకర్ణపవిర్తకతింబువలన హ్ృషీకేశుండవయుాను, సాధనవశంబుగాని 
యాతాెరామతింబువలన మునివయుా, సూథ ల సూక్షెగతుల న ఱుంగుచు 
న ందుం జ ందక నీవు విశింబుగాకయు విశింబు నీ వయుాను, విశిభావాభావ 
సందర్శనంబు చేయుచు విద్ాావిదాలకు హేతువ ైన నీకుం బణిామంబు 
లాచర ంచెదము; అవధర ంపుము. 

10.1-684-కంద పదాము 
లోక జనిసరథతిలయములు 
గ ైకొని చేయుదువు తిిగుణకల్లతుుఁడవ ై కా 
లాకార్మున నమోఘ 
శ్రకీల్లతుుఁడ వగుచు నిచు చంెదక యిాశ్ా!  

10.1-685-కంద పదాము 
ఈ శ్ాంతులు గాని తనువు 
ల్మశ్ా! యిా మూఢజాతు ల్మ సజాా తుల్ 
ఈశ్ాంత తనువులందుుఁ బ ి
కాశింతువు ధర్ెహితముగా సుజనులలోన్.  

10.1-686-ఉతపలమాల 

నేర్ము ల ని న కకడివి? నేము దలంచు తలంపు లోపలన్ 
నేర్ుపు లునివ?ే సుతుల నేర్మిుఁ దండుిలు ద్యిచిపుచురే? 
నేర్ము చేయువార  ధర్ణీపతు లగకకకమాట  గావరే? 
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నేర్ము గలు్  మద్విభుని నే డిటుఁ గావుఁగద్ే కృపానిధ్ీ!  

10.1-687-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బాలుం డమతుఁడు మంచివాుఁడనుచుుఁ జ పపనాిము కూీర్ుండు దు 
శ్రశలుండౌ నవున ైన నేము సుభగశ్రుీఁ బాసర వ ైధవా దు 
ష్ాట లంకార్ముుఁ బొ ంద నోడెద మనాథాలాప మాల్లంపవే? 
చాలున్ నీ పద తాండవంబు; పతిబిక్షం బెటిట  ర్క్ింపవే?  

10.1-688-ఉతపలమాల 

ఆకులమయిెా భోగమిద్ె య్దల లనిియు వసిెసుఁ బాిణముల్ 
రాకలుఁబో కలం బొ ల్లసె రాయిడి ప్ెటటక మా నిజేశుప్ెై 
నీ కర్ుణాకటాక్షములు నిలపుఁగద్ే తగ నో! సమసతలో 
క ైకశర్ణా! యో! యభయకార్ణ! యో! కమలామనోహ్రా!  

10.1-689-ఆటవ లద్వ 
మముెుఁబెండిి  చేయు మా పాిణవలిభు 
పాిణమిచిు కావు భకతవర్ద! 
నీవు చేయు ప్ెండిి  నితాంబు భదంిబు 
ప్రనినాటి ప్ెండిి  ప్ెండిి  కాదు.  

10.1-690-ఇందవిజిము 
నీయాన; యిెవాిర ని నిగహీింపం 
డా యుగ ీపాపాకృతి నంద డింకన్; 
నీ యాజఞలో నుండెడు నేుఁటుఁగోల న్ 
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మా యిాశు పాిణంబులు మాకు నీవే.  

10.1-691-వచనము 
అని యిట ి  తమ పె్నిమిటి బతిుకుుఁ గోర డి భుజగసతుల యందు 
శర్ణాగతవతసలుండెైన పుండరీకాక్షుండు కర్ుణించి, చర్ణ ఘటటనంబు చాల్లంచి, 
తలంగ న న టటకేలకుుఁ బాిణేంద్వయిముల మర్లం బడసర చిద్వసరనలుఁగ న తలలు 
సవర ంచుకొని వగర్ుుచు భుజగపతి జలజనయనునికి నంజల్లచేసర మ్మలిన 
యిటినియిె. 
10.1-85- కాళిందుని వినిపము 

10.1-692-చంపకమాల 

మలుఁకలుమాపచిార్ములు మాముఖ్ముల్లిషవహిిఘోర్ముల్; 
ఖ్లులము; రోషజాతులము; గర్ుిల; మే్ మొక మంచివార్మే్? 
నళినదళాక్ష! పాిణులకు న ైజగుణంబులు మాన నేర్ుునే? 
వ లయవ ? మా వికార్ములు వింతల ? మే్లగనర ంచి తీశిరా!  

10.1-693-సీస పదాము 
వివిధ భావాకార్ వీర్ాబీజాశయ; 
 జవయోనియుతముగా జగము ల లి 
నీవ చేసరతి ముని; నే మా జగంబులో; 
 సహ్జకోపనులము సర్పములము; 
దురాిర్మ్మైన నీ తోర్ంపు మాయ నే; 
 మ్మఱిుఁగ  ద్ాుఁటెడు పని క ంతవార్; 
మంతకుుఁగార్ణ మఖిలేశిర్ుండవు; 
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 సర్ిజుఞ ుఁడవు నీవు జలజనయన!  

10.1-693.1-తటేగతీి 

మనిచె ద్ేనిని మనిించి మనుపు ననుి 
నిగహీించెద వేనిని నిగహీింపు; 
మింక సరేిశ! మాయిముె ల ందుుఁ గలవు 
చితతమందుని కమీమునుఁ జేయుఁదగును.  

10.1-694-కంద పదాము 
నా పుణా మే్మి చెపుపదు? 
నీ పాదర్జంబుుఁ గంటి నే; సనకాదుల్ 
నీ పాదర్జముుఁగోర్ుదు 
రే పదమందుని న ైన నిట మే్లు హ్రీ!  
10.1-86- కాళిందుని శ్ాసరంచుట 

10.1-695-వచనము 
అని వినివించిన కాళియు పలుకులు విననవధర ంచి కార్ుణామానసుండెైన 
సరేిశిర్ుం డతని కిటినియిె 

10.1-696-కంద పదాము 
గోవర్్ముతో మనుజులు 
ద్ాివుదు రీ మడుుఁగు నీర్ుుఁ; దగ ద్వం దుండన్; 
నీవును నీ బాంధవులును 
నీ వనితలు సుతులుుఁ జనుుఁడు నేుఁ డంబుధ్వకిన్.  
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10.1-697-కంద పదాము 
నిను నే శ్ాసరంచిన కథ 
మనమునుఁ జింతించి రేపుమాపును గీర తం 
చిన మనుజులు నీ భయమును 
విను మ్మనిడు బొ ంద ర ందు విషవిజయముతోన్.  

10.1-698-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇద్వ మొద ల విర ైన నర్ు ల్మ యమునాతటినీ హ్రదంబులో 
వదలక తోుఁగ  ననుి నుపవాసముతోడుఁ దలంచి కొలుుచుం 
గదలక ద్ేవతాదులకుుఁ గా జలతర్పణ మాచర ంచినన్ 
సదమలచితుత ల ై దుర తసంఘముుఁ బాయుదు రా క్షణంబునన్.  

10.1-699-ఆటవ లద్వ 
గర్ుడభీతి ర్మణకద్ీిప మొలి కీ 
మడువుుఁ జొచిు తీవు; మతపద్ాబా 
లాంఛనములు నీ తలను నుంటుఁజూచి యా 
పక్ిరాజు నినుిుఁ బటట డింక.  

10.1-700-వచనము 
అని యిట ి  విచితవిిహార్ుండెైన గోపాలకృషణకుమార్ుం డానతిచిున, నియాకొని, 
చయాన నయాహమందుిండు తొయాలులుం ద్ానును న యాంబున 
నయిాాశిర్ునకు నవాద్వవాాంబరాభర్ణ ర్తిమాల్లకానులేపనంబులు 
సమర పంచి, తేుఁటితండంబులకు దండ యగు నీలోతపలంబుల దండ యిచిు, 
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పుత ిమిత ికళ్తి సమే్తుండెై, బహ్ువార్ంబులు క ైవార్ంబుచేసర, వలగ్ని, మొొకిక 
లేచి, వీడొకని ర్తాికర్ద్ీిపంబునకుం జనియిె; నిట ి . 

10.1-701-కంద పదాము 
వార జలోచనుుఁ డెవిర్ు 
వార ంపగలేని ఫణినివాసతింబున్ 
వార ంచిన యమున సుధ్ా 
వార ం బొ లుపార  న లివార కిుఁ బిియమ్మై.  
10.1-87- కాళియునిపూర్ికథ 

10.1-702-వచనము 
అనినవిని “మునీంద్ాి! యిేమి కార్ణంబునుఁ గాళియుండు భుజగ నివాసంబెైన 
ర్మణకద్ీిపంబు విడిచె? నతం డొకకర్ుండును గర్ుడున కేమి తపుపుఁ దలంచె?” 
నని నర్వర్ుం డడిగ న మునివర్ుం డిటినియిె. 

10.1-703-సీస పదాము 
సర్పభీర్ువుల ైన జనుల లి న లన ల; 
 సర్సభక్షాములు వృక్షముల మొదల 
సర్పంబులకుుఁ బెటట , సర్పంబులును మును; 
 సరాపంతకుుఁడు దముెుఁ జంప కుండుఁ 
బతిిమాసమును దమ భాగ భక్షాంబు లా; 
 పక్ిరాజున కిచిు బతిుకు చుండ, 
విషవీర్ాదుర్ెద్ావిషుట ుఁడెై కాళియుుఁ; 
 డహికులాంతకుని పా లపహ్ర ంచి 
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10.1-703.1-తటేగతీి 

యిాక తనపాల్ల బల్ల భాగ మ్మలిుఁ ద్వనిన 
విని ఖ్గేందుిుఁడు కోప్రంచి వీని తలలు 
చీఱి చెండాడి భోగంబు చించివ ైచి 
పాిణములుఁ బాప్ర వచెుదుఁ బటిట  యనుచు.  

10.1-704-కంద పదాము 
అక్మణ కనకసనిిభ 
పక్షయుగోదూాత ఘోర్ పవమాన మహా 
విక్ేప కంప్రతాన ే
కక్ోణిధరేందుిుఁ డగుచు గర్ుడుుఁడు వచెున్.  

10.1-705-ఉతపలమాల 

వచిున సర్పవ ైర ుఁ గని వాిలక లేచి మహాఫణావళ్ళల్ 
విచిు దృగంచలంబుల నవీనవిష్ాగ ికణంబు లగలకుఁగా 
నుచులదుగజీిహ్ిలు మహ్ో దధతిుఁ ద్వపిుపచు నూర్ుప లందుుఁ గా 
ర ుచుెగయంగుఁ బాఱి కఱచెన్ విహ్గేందుి నహమందుిుఁ డుగతీన్.  

10.1-706-కంద పదాము 
కఱచిన భుజగము ర్దములు 
విఱుగుఁగ వదనముల విషము వ డలుఁగ శిర్ముల్ 
పఱయిలుగ నడిచె గర్ుడుుఁడు 
తఱమిి కనకర్ుచులు గలుగు తన డాఱెకకన్.  
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10.1-707-వచనము 
ఇటిహికులారాతి చేత వేటి పడి వ ఱచి పఱతెంచి కాళియుం డమ గభీర్ంబెైన 
మడుుఁగుుఁ జొచెు; మఱియు నొకకవిశే్షంబు గలదు. 

10.1-708-సీస పదాము 
మునుి సౌభర  యను ముని యిా హ్రదంబునుఁ; 
 దపము చేయుచునుండ ధర్ణిలోన 
నాకల్లగ్ని పనిగాంతకుుఁ డొకనాడు; 
 చనుద్ెంచి యందుల జలచరేందుి 
నొడిసర భక్ించిన నుని మీనము ల లి; 
 ఖినింబుల ై వగుఁ గ సీరస యునిుఁ 
జూచి యా మునిరాజు శ్లకించి కోప్రంచి; 
 గర్ుడుుఁడు నేడాద్వ గాుఁగ నిందుుఁ 

10.1-708.1-తటేగతీి 

జొచిు మీనంబులను మింొగుఁజూచెనేనిుఁ 
జచుుగావుత మని యుగశీ్ాప మిచెుుఁ 
గాళియుం డొకకుఁడా శ్ాపకథ న ఱుంగు 
నితర్ భుజగంబు ల విియు న ఱుుఁగ వధ్వప!  

10.1-709-వచనము 
అద్వ కార్ణంబుగాుఁ గాళియుం డా మడుుఁగు చ్చిుయుని, గో మనుజ 
ర్క్షణార్థంబు కృషుణ ం డతని వ డల్లంచెను; ఇట ి  ద్వవా గంధ్ాంబర్ సువర్ణ మణిగణ 
మాల్లకాలంకృతుండయి, మడుుఁగు వ డల్లవచిున మాధవుం గని, 
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పాిణలాభంబులం బొ ంద్వన యింద్వయింబులుం బో ల , యశ్లద్ారోహిణీ 
సమే్తలయిన గోప్రకలును, నందసునంద్ాదులయిన గోపకులును మూర్ులం 
బాసర, తేఱ,ి తెపపఱిల్ల, లేచి పర్మానందంబులం బొ ంద్వర ; బలభదుిండు తముెని 
యాల్లంగనంబుుఁ జేసె; నపుపడు. 

10.1-710-కంద పదాము 
ఱంక లు వ ైచె వృషభము ల 
హ్ంకార్ముతోడ; లేుఁగ లటిటట ట ఱిక ం; 
బొ ంకముల నొప్ెప ధే్నువు; 
లంకుర తము లయిెా దర్ువు లా హ్ర  రాకన్.  

10.1-711-కంద పదాము 
నీ సుతుుఁడహిచే విడివడ ె
నీ సుర్ుచిర్భాగామహిమ నిశుల మనుచున్ 
భూసుర్ులు సతులుుఁ ద్ార్ును 
భాసుర్ వచనముల నందుుఁ బల్లకి ర లేశ్ా!  

10.1-712-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నినాి యుగ ీభుజంగమంబు గఱవన్ నీ వాపదం బొ ందుచున్ 
ననేి మంటి తనూజ! యోడవుగద్ా నా కూన! నా తండి!ి రా 
వనాి యంచు శిర్ంబుమూర్కని నిజాంకాగంీబుప్ెై నిలుపచున్ 
కనీి ర్లకుఁగుఁ గ్గల్లంచెుఁ దనయున్ గారాముతోుఁ దలి్ల ద్ాన్.  
10.1-88- కార ుచుు చుట ట ముట ట ట 



2193 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

10.1-713-వచనము 
ఇట ి  పర్మ సంతోషుల ై ఘోషజను లా రేయి కాళింద్ీతటంబున నాుఁకల్ల 
నీర్ుపట ట ల డసరస కుీసరస, గోవులుం ద్ార్ు నుండ నగణాంబగు నయార్ణాంబున 
నొకకదవానలంబు పుటిట  చుట ట ముట ట కొని నడురేయి నిద్వంితంబెైన వజింబుమీుఁద 
గద్వసరన నద్వర పడి లేచి, దందహ్ామానద్ేహ్ుల ై సకలజనులును మాయా 
మనుజబాలకుండెైన హ్ర కి శర్ణాగతుల ై యిటినిర . 

10.1-714-మతేతభ వికీీడతిము 
అద్ె వచెున్ దవవహిి ధూమకణ కీలాభీల దురాిర్మ్మై 
యిద్ ెకప్ెపన్ మమున లివార నిట మీుఁ ద్ేలాగు ర్క్ింపు; నీ 
పదపదెంబులకాని యొండెఱుుఁగ; మో పద్ాెక్ష! యో కృషణ ! మొొ 
క కద మో! రామ! మహాపరాకమీ! దవాగ ిన్ వేగ వార ంపవే.  

10.1-715-కంద పదాము 
నీ పాదంబులు నమిెన 
నాపద ల కకడివి? జనుల కతుాగ ీమహా 
ద్ీప్రత తాపజిలనము 
ప్ెైుఁబడ కుండెడి విధంబు భావింపుఁగద్.ే  

10.1-716-వచనము 
అని ఘోషరంచు ఘోషజనులం గర్ుణించి జగద్ీశిర్ుండగు ననంతు 
డనంతశకితయుకుత ం డెై గహ్నంబు నిండిన ద్ావదహ్నంబు పానంబు చేసరన, 
విజయగానంబు దశద్వశల నిగ డె; నంత రామకృషుణ లు గోగణ జాఞ తి సహితుల ై 
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మందయానంబున మందకుం జని; ర ట ి  రామకేశవులు గోపాలబాల వేషంబులుఁ 
గీడీించు సమయంబున. 
10.1-89- గీషీెఋతువర్ణనము 

10.1-717-సీస పదాము 
ద్వనము లంతంతకు ద్రీ్ంాబుల ై యుండె; 
 ద్వననాథుుఁ డుతుత ర్ ద్వశుఁ జర ంచ;ె 
నాుఁటినాటికి న ండ నవామ్మై ఘన మయిెా; 
 వ చుని గాడుపలు విసర్ుఁ జొచెు; 
మే్ద్వనీరేణువుల్ మింట సంకుల మయిెా; 
 నేఱులుుఁ గ్లుఁకులు నిగ ర పో యిెుఁ; 
బానీయ శ్ాలలుఁ బథవక సంఘము నిల ుుఁ; 
 జపపర్ంబుల భోగ చయము డాుఁగ ుఁ;  

10.1-717.1-ఆటవ లద్వ 
దర్ులుఁ గుసుమ చయము దళ్ములతో వాడె; 
మిథునకోటికి ర్తి మ్మండు ద్య ుఁచ;ె 
నఖిలజంతుభీషెమ్మైన గీషీెము రాకుఁ 
గీల్ల యడవులందుుఁ గేల్ల సల్లప్ె.  

10.1-718-ఆటవ లద్వ 
వాుఁడిర్ుచులు గలుగువానివేుఁడిమి గీషీె 
కాలమందు జగము గలయుఁబడియి ె
బహి్ె జనులకొఱకు బహిాెండఘటమున 
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నుషణర్సముుఁ ద్ెచిు యునిచె ననుఁగ.  

10.1-719-వచనము 
ఇటాి భీలంబెైన నిద్ాఘకాలంబు వర తంప బృంద్ావనంబు రామ గోవింద 
మంద్వర్ంబెైన కతంబున నిద్ాఘకాలలక్షణంబులంబాసర, నిర్ంతర్ గ ర నిపతిత 
నిర్ఝర్ శ్రకర్ పర్ంపరా భాసరత పలివిత కుసుమిత తర్ుతలం బయుాను, దర్ు 
లతా కుసుమ పర మళ్ మిళిత మృదుల పవనం బయుాను, బవనచల్లత కమల 
కలాి ర్ సరోవర్ మహాగభీర్ నద్ీహ్రదం బయుాను, నద్ీహ్రద కలోి లకంకణపభిూత 
పంకం బయుాను, బంక సంజనిత హ్ర తాయమాన తృణనికుంజ బయుాను, 
జనమనోర్ంజనంబయిన వసంతకాల లక్షణంబులు గల్లగ  లల్లతమృగపక్ి 
శ్లభింతంబెై యొపుపచుండె; మఱియు నందు. 

10.1-720-కంద పదాము 
ప్రకముల కోలాహ్లమును, 
శుకసంఘము కలకలంబు, సుభగ మయూర్ 
పకిర్ము కేకార్వ, మళి 
నికర్ము ర్దయును జ లంగ  న ఱి నయాడవిన్.  

10.1-721-కంద పదాము 
ఆతత యమునా సర్సీ 
జాత తర్ంగాభిషరకత జలర్ుహ్ గంధ్య  
ప్ేతానిల మడుఁచె నిద్ా 
ఘాతత ద్ావాగ ిప్ీడ నవినమందున్.  
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10.1-722-వచనము 
ఇటాి మని కందువ తెఱంగు గల్లగ  సుందర్ంబెైన బృంద్ావనంబునకు బలకృషుణ లు 
గోవుల ర్ప్రపకొని చని గోపకులుం ద్ార్ును నొండొర్ులతో నగుచుుఁ, ద్ెగడుచుుఁ, 
జ లంగుచుుఁ, దలంగుచు. జిఱజిఱంద్వర్ుగుచుుఁ, దర్ులసందుల కర్ుగుచు, 
ద్ాుఁగ ల్లమూతలాడుచు, గీతంబులు పాడుచు, వేణునాదంబులు ఘటియించుచు, 
నటియించుచు, గతులు దప్రపనకియీ నొర్గుచుుఁ, గుపపల కుఱుకుచుుఁ 
జపపటలుగ్ట ట చుుఁ, గందుకంబులుఁదట ట చు నుపపర్ంబెగసర దర్ుా ర్ంబుల 
చందంబున ద్ాుఁట చు, నామలకబిలాిద్వ ఫలంబుల మీుఁట చుుఁ, 
గుటవిటపంబులుుఁ గదలుుచు, మృగంబుల నదలుుచుుఁ, బెర్లరేుఁపుచు, 
మధుమక్ికలుఁ జఞపుచుుఁ,ద్ేనియలు ద్ాివుచు, స మెసరలంబో వుచు, 
గుర్ుశిషాకలపనంబులం బనులు చేయుచుుఁ, గాకపక్షధర్ుల ై ముషరటయుదధంబుల 
డాయుచుుఁ, బనిిదంబులు చఱచుచుుఁ, బులుగుల భంగ  నఱచుచు, 
బహ్ుర్ూపంబులు పనుిచు, న గ ర  తనుిచు, సేవాసేవక మితాిమితభిావంబులు 
వహించుచు, నుతసహించుచు మఱియు ననేకవిధంబులుఁ గీడీించిర ; అందు. 

10.1-723-కంద పదాము 
మా పాల్లకి బలకృషుణ లు 
భూపాలకు లంచు న గ ర  బొ బబ ల్లడుచు నా 
గోపాలుర్ు మోతుర్ు బమి 
ద్ాపాదకు లగుచు వలి్లకాంద్యళికలన్.  

10.1-724-కంద పదాము 
గోపకు లందఱు నాడుచు 
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ద్ీప్రంపుఁగ రామవాసుద్వేుల వ నుకం 
బెై పడి పాఠక గాయక 
ర్ూపంబులుఁ బొ గడుదుర్ు నిర్ూఢాతెకుల ై.  

10.1-725-కంద పదాము 
ప్ీితిన్ గోపకు లందఱు 
గీతంబులు పాడుఁ దర్ుల కింీదను నగుచుం 
జేతులు ద్వపిుపచు వ డవ డ 
బాతర్ లాడును యశ్లదపాపం డడవిన్.  

10.1-726-మతేతభ వికీీడతిము 
జలజాక్షుండును రాముుఁడున్ నటనములసలపంగ గోపాల మూ 
ర్ుత లతో వార్లుఁ గ్లుు నిరా్ర్ులు సంతోషరంచి, వేణుసినం 
బులుగావించుచుుఁగ్ముెలూదుచు శిర్ంబులా్ల రపుపచుంబాడుచున్ 
వలనొపపన్ వినుతించి ర్పుపడు నట ల్ వర ణంచు చందంబునన్.  
10.1-90- పిలంబాసుర్వధ 

10.1-727-వచనము 
ఇట ి  రామకృషుణ లు నదనద్ీ తీర్ంబులుఁ, గ్లంకుల సమీపంబుల, గ ర్ులచఱుల 
సెలయిేఱుల ప ంతల మడుుఁగులచెంతలుఁ, బొ దలకేవీలుఁ, బసరమి గల 
కసవుజొంపంబులుఁ బసుల మే్పుచుడం బలింబుడను ర్కకసుం డుకుకమిగ ల్ల 
గోపాలర్ూపంబున వచిు వార్ల హింసజేయ దలంచుచుండ నయాఖిలదర్శనుం 
డగు సుదర్శనధర్ుం డెఱింగ యు న ఱుంగని తెఱంగున. 
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10.1-728-కంద పదాము 
ఆ రాముని సహ్జనుెుఁడు 
రా ర్మెని వానిుఁజీర  రాకం బో కన్ 
గారాము చేసర మ్మలిన 
పో రామి యొనర ుుఁ బిదపుఁ బొ ర గ్నుకొఱకున్.  

10.1-729-వచనము 
ఇట ి  పలింబునితోుఁ జ ల్లమి చేయుచుుఁ, గృషుణ ండు గోపాలకులకు, యిటినియిె. 

10.1-730-ఆటవ లద్వ 
మనకుుఁ బొి దుా పో దు మన మిందఱము ర ండు 
గములవార్ మగుచుుఁ గందుకముల 
శిలలు గుఱులు చేసర చేర  కీీడింతము 
ర్ండు వలయు జయపరాజయములు.  

10.1-731-వచనము 
అని యిట ి పల్లకి, తానును బలభదుిండును బెనుిదుా ల ై యితర్ వలివు ల లి 
నుద్వాంచుకొని చిఱుి దుా  ల ై వచిున సమంబుగ విభజించికొని, ర ండు గములవార ై 
మార్్ంబులందుుఁ దృణ ద్ార్ు శిలా కల్లపతంబు లగు గుఱులగడిా , కందుక శిలాద్వ 
పకి్ేపణంబుల లక్షాంబులుఁ ద్ాుఁక వ ైచి, జయ పరాజయ నిర్ణయంబులు గ ైకొని 
వాహ్ావాహ్క లక్షణంబుల నిర ాతులు జేతలవహించి కీడీించుచు, బలరామునికి 
వాని చందంబు ర్హ్సాంబున న ఱింగ ంచి పసుల బిలుుచు, భాండమర్కం బను 
వటంబు జేర  రా సమయంబున; కీడీయందుుఁ శ్రదీ్ామనామధ్ేయండెైన 
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గోపకుండు శ్రకీృషుణ ని వహించె; భదసిేనుండు వృషభు న కికంచుకొనియిె; 
బలభదుిండు పలింబు నారోహించె నపుపడు. 

10.1-732-మతేతభ వికీీడతిము 
వనజాక్షున్ బల్లమినబలాఢుాుఁడు తృణావర్ుత ండు మునిెంటికిం 
గ్నిపో ుఁ జాలక చికికనాుఁ డతని నాకున్ మోవరా దంచు నా 
దనుజార న్ గ్నిపో ుఁ దలంపక వడిన్ ద్ెైతేాశుుఁ డయాాటలోుఁ 
గ్నిపోయిెన్ గ ర  ద్ాుఁటి రాము నఖిలకూీర్క్షయోద్ాా మునిన్.  

10.1-733-వచనము 
ఇట ి  కీడీాకల్లపత వాహ్నుం డయిన పలింబుండు బలభదుినిం గ్నిపో వుచు. 

10.1-734-మతేతభ వికీీడతిము 
గుర్ుశ్ ైలేందసిమానభార్ుుఁ డగు నా గోపాలకున్ మోవలే 
క ర్యోద్ేకిము మాని దైె్తుాుఁడు నరాకార్ంబు చాల్లంచి భీ 
కర్ ద్ెైతాాకృతి నేగ  హేమకటకాకలపంబుతో రాముతో 
ముర్ు వొపపంగుఁ దటిలితేందుయుత జీమూతంబు చందంబునన్.  

10.1-735-ఉతపలమాల 

మోసము లేక వాని పె్నుమూుఁపుననుండుచు నా హ్లాయుధుం 
డా సమయంబునం గనియిె హాటక ర్తి కిరీట కుండలో 
ద్ాాసరతమసతకున్ భుికుటి భాసుర్ ద్ార్ుణ నేతుి నుగ ీదం 
ష్ాట ర  సహితుం బలింబు నుర్ు శ్ౌర్ావిలంబు మద్ావలంబునిన్.  

10.1-736-వచనము 
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కని నకతంచర్ుం డని యించుక శంకించి వ ఱవక. 

10.1-737-కంద పదాము 
కడువడిుఁ దను ద్వవికిం గ్ని 
వడుిఁ జనియిెడు దనుజు శిర్ము వయిా హ్లధర్ుం 
డడర  పట  చట లతర్ మగు 
ప్రడకిిట వ సుఁ విసర  ప డిచె బిఱుసున నలుకన్.  

10.1-738-కంద పదాము 
హ్లధర్ు బలుప్రడికిట హ్తిుఁ 
దల పగ ల్లన ర్ుధ్వర్జలము తనువివర్ములం 
ద్ొలుఁక మొఱయిడుచు దనుజుుఁడు 
బలర పుపవి నిహ్త నగము పగ ద్వం బడియిెన్.  

10.1-739-మతతకోకిలము 
మే్లుమే్లుగదయా! రాముుఁడు మే్టి ర్కకసు నొకకుఁడున్ 
నేలుఁ గూల్లచె నొకక పో ట న నేడు విసెయ మంచు గో 
పాలకుల్ గని చచిు వచిున భాితుఁ గని విధంబునం 
జాల ద్ీవన ల్లచిు రాముని సతకర ంచిర  వేడుకన్.  

10.1-740-కంద పదాము 
బలవంతుుఁ డగు పలింబుుఁడు 
బలుముషరటన్ నిహ్తుుఁడెైన బతిికితి మనుచున్ 
బలసూదనాద్వ ద్వవిజులు 
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బలుప్ెైుఁ గుసుమముల వాన పర్ుఁగ ంచి ర్గ న్.  
10.1-91- ద్ావాగ ి  తాగుట 

10.1-741-వచనము 
ఇట ి  గోపకులు కీడీింప గోవు లంతంతం గాంతార్ంబున వింత కసవులు 
మ్మసవుచు, మే్ుఁతపడి నొండడవికి దూర్ంబు చని యందు దవదహ్నపవన 
సంసపర్శంబు సెైర ంపక కంప్రంచి దప్రప నొపుపజ డి ఘోషరంచిన. 

10.1-742-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ గోపాలకు లందఱుం బసుల కుయాాల్లంచి క్మార్ కే 
ళీ గాఢతిము మాని గోఖ్ుర్ర్ద్ాళిచిేని ఘాసంబుతో 
బాగ ై యుని పథంబునం జని దవాపనింబు గాకుండ వే 
వేగన్ గోగణమున్ మర్ల్లు ర్టవీ వీధ్వన్ జవం బొ పపుఁగన్.  

10.1-743-కంద పదాము 
జలధర్ గభీర్ర్వమున 
నళినదళాక్షుండు దముె నామాంకములం 
బిల్లచిన విని పతిి ఘోషణ 
ములు జేయుచుుఁ బసులు ద్వర గ  ముదమున నధ్వపా!  

10.1-744-వచనము 
అంత నవినంబున ద్ెైవయోగంబునం బుటిటన గార ుచుు బిట ట  విసర డి కర్ువల్ల 
వలన మినుిముటట మిటిటపడి, గట ట  చెటటనక దర కొని, యటెట కాీలుచుుఁ జుట ట కొని, 
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పర్వం గని పలిటిలి్లన యులింబులతో వలివుల లిుఁ దలిడిలి్ల సబలుండెైన హ్ర కి 
మృతుా భీతుల రీతిం జకక మొొకిక యిటినిర . 

10.1-745-కంద పదాము 
అభింకష ధూమాయిత 
విభాి ంత మహాసుుల్లంగ విసరోగశీిఖ్ా 
విభిషట దగధలోకా 
దభంిబెై వచెుుఁ జూడు దవశిఖి కృష్ాణ !  

10.1-746-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నీ చుటాట లకు నాపదల్ గలుగునే? నే మ్మలి నీ వార్ మ 
నాాచార్ంబు ల ఱుంగ; మీశుడవు; మా కాభీలద్ావాగ ి నే 
డే చందంబున నింక ద్ాుఁట దుము? మమీెక్ించి ర్క్ింప వ 
నాి! చంద్ాిభ! విపనుిలన్ శిఖివితానచేనుిలన్ ఖినుిలన్.  

10.1-747-వచనము 
అని వినివించి ర్ంత. 

10.1-748-ఉతపలమాల 

బంధుజనంబుచేత నిట  పాిర థతుుఁడెై హ్ర  విశిర్ూపు డయ ! 
బంధువులార్! మీ నయనపంకజముల్ ముకుళింపుుఁ డగ ినీ 
సంధ్వ నడంతు నే ననినుఁ జకకన వార్లు నటి చేయుుఁడున్, 
బంధుర్ద్ావపావకముుఁ బటిట  ముఖ్ంబునుఁ ద్ాివ  ల్మలతోన్.  

10.1-749-వచనము 
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ఇట ి  నిజయోగవ ైభవంబున ద్ావదహ్నంబుుఁ బానంబుచేసర నిమిషమాతంిబున 
గోపకుల నందఱ భాండమర్క వటసమీపంబునకుం ద్ెచిు విడిచిన వార్ు 
వికసరతనయనకమలుల ై కృషుణ ని యోగమాయాపభిావంబున న ర్గల్లచిచుు మగొ ్  
నని యగ ్ంచుచుుఁ దమ మనంబులందు. 

10.1-750-కంద పదాము 
కార ుచాుర్ుు పట తిము 
నేర్ుున  నర్ుుఁ డొకుఁడు? శ్ౌర  నేడిద్ె కార ు 
చాుర ు మనలుఁ ర్క్ింపుఁగ 
నేర ు; నితం డజుుఁడొ  హ్ర యొ నిటలాక్షుండయ .  

10.1-751-వచనము 
అని వితర కంచి; ర్ంతుఁ గృషుణ ండు సాయాహ్ి సమయంబున రామ సహితుండెై 
వంశనాళ్ంబు పూర ంచుచు గోపగణజేగీయమానుండెై గోషఠ ంబు పవిేశించె; 
నపుపడు. 

10.1-752-కంద పదాము 
కమలాక్షు నొదా నుండని 
నిమిషము యుగశతముగాుఁగ న గడిన గోప 
పమిదలు సంభమిమున నా 
కమలాక్షునిుఁ జూచి ముదముుఁ గనిర  మహమశ్ా!  

10.1-753-వచనము 
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ఆ సమయంబున గోపకు ల్లండికడనుని వృదధకాంతాజనంబులకు రామకృషుణ ల 
చితచిర తంిబులు చెప్రపన, విని వార్ు వార ని కారాార్ుథ ల ై వచిున 
వియచుర్వర్ులని తలంచి; ర్ంత. 
10.1-92- వరి్ర్ుత వర్ణనము 

10.1-754-సీస పదాము 
పూర్ివాయువులు పభిూతంబుల ై వీచెుఁ; 
 బడమట నిందచిాపంబు ద్య ుఁచెుఁ 
బర వేషయుకతమ్మై భానుమండల మొప్ెప; 
 మ్మఱపు లుతతర్ద్వశ మ్మఱవుఁ దొ్డగ  
దక్ిణగాముల ై తనర  మే్ఘంబులు; 
 జలచరానీకంబు సంతసరంచెుఁ 
జాతకంబుల ప్రపాసలు కడపలుఁ జేర ుఁ; 
 గాంతార్వహ్ుిల గర్ి మడుఁగ  

10.1-754.1-ఆటవ లద్వ 
నిజకరాళివలన నీర్జబంధుండు 
ద్ొ లి్ల పుచుుకొనిన తోయ మ్మలి 
మర్ల నిచుుచుండె మహిుఁ గరి్కానంద 
కందమ్మైన వాన కందు వందు.  

10.1-755-కంద పదాము 
వరాి కాలభుజంగుుఁడు 
హ్రి్ముతో నిడిన నవ నఖ్ాంకము లని యు 
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తకర ింప భూమిసతిప్ెైుఁ 
కరి్క హ్లరేఖ్ లమర  గహ్నాంతములన్.  

10.1-756-కంద పదాము 
చెలువుడు పాివుటాకలుుఁడు 
ప లసరనుఁ బులకించు భూమి పులకము లనుఁగా 
మొలచి తల ల తిత  నికుకచు 
సలల్లతగతిుఁ జాలువార  ససాము లధ్వపా!  

10.1-757-వచనము 
మఱియుుఁ జట లపవనచల్లతంబుల ై మినుిదనిి, ల కకకు మికికల్లయిెై, ఱెకకలు 
గల నీలగ ర్ుల సరర్ుల మీఱి, కాఱుకొని తెఱప్రపడక, నిబిడంబుల ై, శిశిర్కిర్ణ 
తర్ణి మండలంబుల చ్పుపదప్రపంచి, విపుపగల్లగ , చదలుగపుపకొనిన ల్మలం 
గాీలు నీలమే్ఘంబులును, మే్ఘవిముకతంబుల ై జలదసమయవిట ండు 
సర్సగతి ధర్ణిసతి యుర్ముెన దర పంచి, నేర్ుపన సమర పంచు 
కర్ూపర్ఖ్ండంబుల వడువునుఁ బుడమిం బడు కర్కలును, గర్కానుగతంబుల ై 
యసరత భోగ భోగంబుల బాగున నీలమణిమాల్లకా విశ్ేషంబుల విధంబున 
న డపడక పడు సల్లలధ్ార్లును, ధ్ారాధర్విగళిత విమల సల్లలంబులం ద్య ుఁగుచు 
మదజలాభిషరకత మాతంగంబుల స బగున నుండు కొండలును, గ్ండల 
తుదలనుండి గండ శ్ ైలంబులప్ెైుఁ బడి వికీర్ామాణంబులగు గ ర నిర్ఝర్ంబుల 
శ్రకర్ంబులును, శ్రకర్పర్ంపర్ల చ్దుకులు మడుగులుగ్నినుఁ బిద ప్రద నగుచుుఁ 
జిదుకుచిదుకుమను ర్ంపులును, ర్ంపులుగ్ీచిు కచీుర్ నుచుల్లతంబుల ై 
పఱచు వఱదలును, వఱదల వలన మ్మదల్ల కదల్లపాఱెడి యిేఱులును 
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నేఱులవ ంట గఱులుతిిపుపచు గములుగ్ని కొీనీిటి క దుర్ునడచు 
మీనంబులును, మీననయనల మే్నుల మ్మఱుంగు స ంపు ప్ెంపు సెైర ంపక 
కంప్రంచి తిర గ  సుర ుఁగ  చనియిెడు కర్ణి మే్ఘ మధాంబులం బొ లసర మలసర 
నిలువక మర్ల్లచను కొీమ్మెఱుంగులును, మ్మఱుంగుల తెఱంగునుఁ దె్ఱవలు 
పుర్ుషులం దగ ల్ల నిలువర్ని జనుల క ఱుంగ నలువ మొఱయిడిన వడువున 
మొర్యు నుఱుములును, నుఱుముల కుల్లకిపడక కికుర్ుప డుచుచుుఁ 
బింఛంబులు కొంచెంబులు జేయక విప్రప దె్పపర్ంబుగ ఱొ పుపచు నర్తనంబులు 
చేయు మయూర్ంబులును, మయూర్ ఘోషంబులు భీషణంబుల ై చెవులు 
సో ుఁకిన ననూనంబుల ైన మానంబుల నాసలు చెడి యొం డొర్ులకుం గ ంీదుపడి 
కంీదుకొను విర్హిజనులును, జనులకు రేపు మాపని ర్ూప్రంప రాక మాలతీ 
కుసుమ విసర్ వికసన విద్వతావసానంబులగు దుర ానంబులును, 
ద్వనావసానసమయంబున మినుకుమినుకు మని మ్మఱయుచుం ద్వర్ుగు 
ఖ్ద్య ాతంబులును, ఖ్ద్యాత సందర్శనంబు గోర్ుచు నుడుగక విడువక గుర యు 
జడింబడి వల్లగ్ని వడుఁకుచు నశనయతింబులు వర ాంచి ఖ్ర్ూా ర్ జంబూఫల 
భక్షణంబుల ద్ేహ్సంర్క్షణంబు లాచర ంచు వనచర్ులును, వనచరానందకార ణుల ై 
వార్ర్మణులర్ుచి ననవర్త భుజగ సమే్తలగు కేతకులును, కేతకీ కదంబ 
యూధ్వకా కుటజ కుసుమ పర మళ్మిళితంబు లగు విప్రన మార్్ంబులును 
మార్్నిరోధంబు లగుచుం బెర గ  ర్సరకంబుల ై పసర్ు దొ్లంకుచు 
హ్ర నెణికిర్ణపుంజంబులభంగ  ర్ంజిలి్ల తొంగల్లంచుచు జొంపంబులు గ్నిన 
కసువులును, గసువులు మ్మసవి మిస మిసం దనువులు మ్మఱయ వలుద 
ప దుుఁగుల బర్ువునం కదలక నిల్లు న మర్మర్నిడు ధ్ేనువులును, గల్లగ  
ధ్ేనువజింబుక ైవడిుఁ బయఃకణమనోహ్ర్ం బెై, హ్ర్కర్ంబు భంగ ుఁ బర పూర్ణ సార్ంగ 
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భాసుర్ంబెై, సుర్గ ర  చెలువున హ్ర  శరాసన విభీషణం బెై, విభీషణ హ్ృదయంబు 
పో ల్లకుఁ బకిటిత హ్ర శబావ ైభవంబెై, భవపూజనబు చందంబున నింద ిగోపాద్వ 
విభవజనకం బయి, జనకయాగంబు భాతి సీతాపకిర్ణాలంకృతం బయి, 
కృతయుగంబు స ంపున బహ్ువరి్ంబున ై వరాి గమంబు చెలువొంద్ె నపుపడు. 

10.1-758-కంద పదాము 
వాడక వాిలక తెవుళ్ళలుఁ 
గూడక తగ నలి గ ఱలుగ్ని నవకముల ై 
చూడుఁగ భదమిు లగుచును 
వీడనె్ ససాంబు ల్లడుమ వీడెం బజికున్.  

10.1-759-కంద పదాము 
జీవనము చాలుఁ గల్లగ యుుఁ 
గావర్మున మిటిటపడని ఘనుని కియీ నద్ీ 
జీవనములు చ్ర్ జలనిధ్వ 
పాివుటాకలమున డిందుపడి యుండె నృపా!  
10.1-93- వరాి గమవిహార్ంబు 

10.1-760-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ వరాి గమమందు గోవుల నర్ణాాంతంబులన్ మే్పుచున్ 
గోవిందుండు పలింబవ ైర  యుతుుఁడెై గోపాలవర్్ంబుతోుఁ 
బాివీణాంబునుఁ గందమూలఫలముల్ భక్ించుచున్ మంజుల 
గాీవాగంీబులుఁ బీితిుఁ జలా్లగుడిచెం గాసార్తీర్ంబులన్.  
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10.1-761-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-762-సీస పదాము 
విశిమోహ్నమ్మైన వేణు నినాదంబు; 
 సర్సగంభీర్గరా్నముగాుఁగ 
మహ్నీయ నిర్ెల మందహాసదుాతి; 
 లల్లత సౌద్ామనీ లతికగాుఁగుఁ 
దలచుట ట  బాగుగుఁ దనర్ు ప్రంఛపుదండ; 
 శ్ ైలభేదనుశరాసనముుఁగాుఁగుఁ 
గర్ుణాకటాక్షవీక్షణ సుధ్ావరి్ంబు; 
 సల్లలధ్ారా పవిరి్ంబుగాుఁగుఁ 

10.1-762.1-తటేగతీి 

జాడ నేతెంచు గోపాలజన మునీంద ి
చాతకంబుల దుర్వసథుఁ జకకుఁ జేసర 
కృషణమే్ఘంబు బహ్ుతర్కీర త నొప్ెప 
విమల బృంద్ావనాకాశవీధ్వ యందు.  

10.1-763-కంద పదాము 
గోవుల వృషవతసంబుల 
వావిర ుఁ బూజించి ప్రదప వరాి కాల 
శ్రవీనితను బూజించెను 
శ్రవీలిభుుఁ డయుా గోపశే్ఖ్ర్ుుఁ డధ్వపా!  
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10.1-94- శర్దృతువర్ణనము 

10.1-764-వచనము 
ఇట ి  కృషుణ ండు విహితవిహార్ంబుల వరాి కాలంబుుఁ బుచెు; నంత. 

10.1-765-కంద పదాము 
జొంపములు గ్నియిె వనములు; 
ర్ంపు ల్లగ ర ; న మల్లగముల ర్ద లుడిగ ; నదుల్ 
ప్ెంపులకుుఁ బాసె; నుఱుముల 
శంపల సంపదలు మాన  శ్ార్దవేళ్న్.  

10.1-766-వచనము 
మఱియు జీవనంబులు విడిచి, విమలజాఞ నవశంబున ముకుత లగు 
పుర్ుషర్తింబులచెనుినుఁ జ నుి వదల్ల, మినుి విడిచి, వాయువశంబుల ై, 
వ లి్లవిర సర చను మే్ఘంబులును, మే్ఘపటల ర్హితంబును, గలశభవముని 
సహితంబునునయి, విజాఞ నద్ీప విలసరతం బగు యోగ హ్ృదయంబు చందంబున 
శుభం బెైన నభంబును, నభంబున నీలదుకూలవితానసంయుకత ముకాత ఫలంబుల 
వడువున న గడు నుడుగణంబులును, నుడుగణమయూఖ్ంబు 
కొీవుిలువ ితుత గుఁగ్ని నివిటిలుి చు బహిాెంకర్ండకర్ూపర్ఖ్ండాయమానంబు 
లగు చందకిిర్ణంబులును, జందకిిర్ణ సమెర్శనంబున సగర్ాంబుల ై భూమికి 
దుర్ార్ంబు లగుచు నిండి పండి హాల్లక కర్ నిశితలవితి ధ్ారా సంర్ంభంబుుఁ 
దలంచి తలిడిలి్ల వ లవ లకంబాఱుచుుఁ దలి్లయగు విశింభర్కు మునుకొని 
పణితంబు ల ై వడంకుచు న ఱుంగ మొఱయిడుచుని పె్ంపున సంపనింబుల ైన 
యిెనుిలవేగిున వాిల్ల గాల్లందూలుచు మర్ెర్ ధినుల సార్సాంబు లగు 



2210 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

కలమాద్వ ససాంబులును ససా మంజరీ పుంజంబులం గ్ంచక చంచువులుఁ 
దుించి కబళించి ప్రలిప్ెంటి తండంబులంగూడి కడుపులునిండ మ్మకిక వికకవిర సర 
చ్కుకచుుఁ ద్వికకలుగ్ని మహ్ో తుత ంగ సమంచిత మంచపది్ేశంబు ల కిక 
సంచర ంచుచు వ నుిల కావల్లయుని యనుిల క మోెవులు బింబఫలంబు 
లని కఱచి తతకరాసాులనంబుల నుల్లకి పడి యెిగసరచను శుకనికర్ంబుల 
కలకలంబులును, గలహ్ంస కోక సార్స కోలాహ్ల మండితంబుల ై నిండిన 
నిర్ెలజలంబులు గల జలాశయంబులును, జలాశయముల జలము 
లనుద్వనము నిగుర్ గృహ్ములుఁబతిుకుద్వనములు చనుట యిెఱుంగని 
మనుజుల గమనికం ద్వర్ుగు జలచర్ములును, జలచర్ హ్ృదయముల 
బెగడుగదుర్ డొంకి యింకిన నదులును, నదులందుుఁ గర్ూపర్మండపంబుల 
తెఱంగున, మణికుటిటమంబుల మాడికని సౌధసో పానమార్్ంబుల జాడను, 
విలోకితంబులగు నూతన సెైకతంబులును సెైకత పది్ేశంబుల నుదయ వేళ్ల 
నితాకరాెనుష్ాట న నిర్తులగు మునులును, మునికనాకాకర్ కలశ సల్లలా 
భిషరకతమూలంబులగు తపో వన బాలసాలంబులును, సాలవిటప్ర వాసంతికా 
కుంజపుంజంబుల తఱచున నిముడుకొని ద్వనకర్ కిర్ణములకుం గర్ువల్లకిం 
జొర్ వ ర్వుపడని వనములును వన ములం దర్ులకొమెల నాకలముెలు 
నేకలముె ల ై మ్మసంగ  మసర్ుకవిసర కొీవిి కొముెకొనల సూటి యిేటిదర్ులు 
తవిిి చిమిె కుమిె కోరాడెడు వనగజంబులును, గజకుంభ కనకకుంభ ర్ుచిర్ 
కుచభార్ భీర్ుమధాసమంచిత లగు చెంచితలును, జ ంచితల కూీర్ముె లగు 
వాలముెల సార్ములుచెడి బెడిదంబుగుఁ బాదంబులు దొ్ట ిపడుఁ 
బెనగాధంబులుఁబడు వరాహ్ పుండరీకంబులును, బుండరీక కుంద కుముద 
కుర్ంటకాద్వ కుసుమ మకర్ందంబు గోీల్ల తేల్ల సో ల్ల వాల్ల మహాహ్ంకృతుల 
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ఝంకృతులు చేయు తేుఁటికదుపులును, గదుపులం గలయక యిెదగల్లగ  
మదమున నదనుపద న ఱింగ  మదనమార్్ణ ప్ేిర తంబుల ై ప్ెంటితుట ముల 
వ ంటం జని యొండొంటి గ ంటించుచుుఁ దగుల న కిక గర్ాంబులు న కొకలుపు 
మృగవృషభరాజంబులునుగల్లగ  రాజరాజ గృహ్ంబు పగ ద్వ విలసరత కుంద పదె 
సౌభాగాం బైె, భాగాహమను కర్ెంబు రేఖ్ నశీుత నీలకంఠ శబాంబెై, శబాశ్ాసత రవేద్వ 
హ్ృదయంబు బాగున విశదపకిాశ్ాభిరామంబెై, రామసంగాీమంబు క ైవడి బాణా 
సనాలంకృతం బెై, కృతాంత హ్ృదయంబు కర్ణి నపంకం బైె, పంకజాసను 
గేహ్ంబు స ంపున రాజహ్ంస విరాజమానం బెై, మానధనుని చర తంిబు స బగున 
నకలెషజీవనం బెై, వననిధ్వ ప లుపున సమిెళిత భూభృద్ాిహినీ సంకులంబెై, 
కులవధూర్తింబు చెలువున నదృషట పయోధర్ంబెై ధర్ణికిం ద్ొడ వగుచు 
శర్తాకలంబు వచెు; నందు. 

10.1-767-కంద పదాము 
వాజుల నీరాజనములు 
రాజుల జయగమనములును రాజిత లక్మె 
పూజలు దే్వోతసవములు 
రాజిల ి ను జగతి యందు రాజకులేంద్ాి!  

10.1-768-కంద పదాము 
చేగ గల చెఱకువింటను 
బాగుగ నీలోతులంబు బాణంబుగ సం 
యోగంబు చేసర మదనుుఁడు 
వేగంబున విర్హిజనుల వేటాడె నొగ న్.  
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10.1-769-వచనము 
ఇట ి  భాసుర్ంబెైన శర్ద్ాిసర్ంబుల గోవిందుండు గోబృంద సమే్తుండెై 
బృంద్ావనంబునం బసులుఁ బొ సంగ మే్పుచు. 
10.1-95- వణేువిలాసంబు 

10.1-770-సీస పదాము 
కరాణ వతంసరత కర ణకార్పభి; 
 గండభాగదుాతిుఁ గడలుకొలుప 
భువనమోహ్నమ్మైన భూివిలాసంబుతో; 
 వామభాగానతవదన మొపప 
నపసవాకర్మృదులాంగుళీ చాతుర ; 
 షడాధినికి మర్ె సర్ణిుఁ జూప 
డాకాల్లమీుఁద నడాము చాుఁచి నిల్లపన; 
 పదనఖ్దుాతి భూమిుఁ బబిిబకొనుఁగ 

10.1-770.1-తటేగతీి 

మౌళిప్రంఛముుఁ గంఠద్ామమును మ్మఱయ 
విలసరతగాీమముగ నొకక వేణువందు 
బహి్ెగాంధర్ిగీతంబు పర్ుఁగుఁ జేసెుఁ 
జతుర్నటమూర త గోపాలచకీవర త.  

10.1-771-వచనము 
ఇట ి  హ్ర  వేణునాదంబు పూర ంపుఁగ మార్వికార్హేతు వగు తద్ీ్ తం బాల్లంచి 
సరగు్ లు చాల్లంచి మకుకవలు చెకుకలగతత  గోప్రక లోప్రకలు లేక తమతమ 
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ప తుత కతెతలుం ద్ార్ును దతతఱంబునం బదుగుర్ు నేగుర్ుం దుట ములు గటిట  
జిల్లబిల్ల ముచుటలకుం జొచిు తమలోన. 
10.1-96- గోప్రకలవణేునాదునివర్ణన 

10.1-772-మతేతభ వికీీడతిము 
శవీణోదంచితకర ణకార్మునతో సిరాణ భ చేలంబుతో 
నవతంసాయిత కేకిప్రంఛమునతో నంభోజ ద్ామంబుతో 
సివశుండెై మధురాధరామృతముచే వంశంబుుఁ బూర ంచుచు 
నుివిద్ా! మాధవుుఁ డాలవ ంట వనమం ద్ొపాపర డిం జూచితే?  

10.1-773-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
రావే సుందర ! యిేమ్మ బో టి! వినవ;ే రాజీవనేతుిండు బృం 
ద్ావీధ్వం దగ వేణు వూుఁదుచు లసతసవాానతాసాంబుతో 
భూివినాాసములంగుళీకమీములుంబొ లాపర్ షడాంబుగాుఁ 
గావించెన్ నట భంగ  బహి్ెమగు దద్ా్ ంధర్ి సంగీతమున్.  

10.1-774-కంద పదాము 
తలుఁక ను గ్బుబనుఁ జితతము 
నళినాక్షుని మధుర్ వేణునాదము నా వీ 
నులు సో ుఁకినంత మాతని 
చెల్లయా! యిుఁక నేటివ ఱపు చింతింపుఁ గద్ే.  

10.1-775-కంద పదాము 
నాతోడ వ ఱవ వలద్ే? 
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నాతోడన  గ్నుచుుఁ బో యి నళినదళాక్షున్ 
నీతోడుతుఁ బల్లకించెద 
నీతోడి జనంబు మ్మచు నీతోడు సుమీ.  

10.1-776-వచనము 
అని పె్కుక భంగుల నోరోత ర్ుత  నుద్ేాశించి పలుకుచు గోపసుందర్ులు 
బృంద్ావనంబునకు గోవిందుని క దుర్ు చని పర్మానందంబున నతనిం దమ 
మనంబులుఁ బతిిపదంబును నాల్లంగనంబు చేసరన వార్ లగుచు, రామకృషుణ  
లనుద్ేాశించి. 

10.1-777-మతేతభ వికీీడతిము 
నవగోసాథ నక ర్ంగమందుుఁ బర్మానందంబునం జూడుఁ బ 
లివ నీలోతుల ప్రంఛ పదెదళ్ మాలా వసత ర సంపనుిల ై 
కవయిెై వేణువులూుఁదుచున్ బహ్ునటాకార్ంబులం గేళితాం 
డవముల్ చేసెద రీ కుమార్కులు; వేడకం గామినుల్ గంటిరే.  

10.1-778-కంద పదాము 
ఓ చెలువలార్! వినుుఁడమ 
వాచా శతకంబులేల? వర ణంపంగా 
లోచనముల కల్లమికి ఫల 
మీ చలెువుర్ుఁ జూడుఁగలుగు టింతియ సుండమ.  

10.1-779-వచనము 
అని పల్లకి; ర్ందుుఁ గ్ందఱు గోవిందు నుద్ేాశించి. 
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10.1-780-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒనర్న్ వేతిల కించుకేనియును లేకుండంగ గోపాలకృ 
షుణ ని క మోెవి సుధ్ార్సంబు గ్నుచుం జఞదాంబుగా మొోుఁగుచుం 
దన పర్ింబులు నేత ిపర్ిములుగా దర పంచెుఁ, బూర్ింబునన్ 
వనితా! యిెటిట  తపంబు చేసెనొకొ యిా వంశంబు వంశంబులోన్.  

10.1-781-మతేతభ వికీీడతిము 
ముద్వతా! యిేతటినీపయఃకణములన్ మున్ వేణు వింతయిెా నా 
నద్వ సతుపతుినిుఁ గని తలి్ల పగ ద్వన్ నందంబుతో నేడు స 
మెద హ్ంసధిని పాటగా వికచపదెశ్ేణీిరోమాంచమ్మై 
యొదవం దుంగతర్ంగ హ్సతనటనోద్య ాగంబు గావింపద్ే?  

10.1-782-కంద పదాము 
నళినోదర్ు భకుత నిుఁ గని 
కులజులు పమిద్ాశీుజలము గుర యు తెఱుఁగు మాొుఁ 
కులు పూద్ేనియ లగల్లక డు 
నల్లనాక్షుని చేతి వంశనాళ్ము మొోతన్.  

10.1-783-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నా మోసంబున క ద్వా  మే్ర్? విను నే నా పూర్ిజనెంబులన్ 
లేమా! నోములు నోచుచ  ోనకట! కాళింద్ీతటిన్ వేణువ ై 
భూమిం బుటెటద నంచుుఁ గోర్ుఁ దగద్ే? బో ధ్వలి్ల యెిటెైి న నీ 
బామం ద్వపుపడు మాధవాధర్సుధ్ాపానంబు గలు్ ంగద్ే?  
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10.1-784-కంద పదాము 
కాళింద్ీ కూలంబున 
నాళీ! యిా నందతనయు నధరామృతముం 
గోీల డి వేణువు నగు నో 
మే్లాగున నోమవచుు న ఱిుఁగ ంపుఁగద్ే?  

10.1-785-కంద పదాము 
వనితా! కృషుణ ుఁడు నలిని 
ఘన మనియున్ వేణుర్వము గరా్న మనియున్ 
మనమునుఁ దలంచి ర్పుపచు 
ననవర్తము న మల్లతుట మొలాడెడిుఁ గంటే?  

10.1-786-కంద పదాము 
గ ర చర్మిథునము లోల్లం 
బర కింపుఁగుఁ గృషణపాదపద్ాెంకితమ్మై 
సుర్రాజునగర కంటెను 
దర్ుణీ! బృంద్ావనంబు తదాయునొప్ెపన్.  

10.1-787-మతేతభ వికీీడతిము 
అమరేంద్ాింగన లాకసంబున విమానార్ూఢుల ై పో వుచుం 
గమలాక్షున్ శుభమూర తుఁగాంచి ముర్ళీగానంబు లందందుఁ గ 
ర్ణములన్ నిలుపచు మే్ఖ్లల్ వదలుఁగా నాథాంకమధాంబులం 
బమిద్ా! వాిల్లర  చూచితే వివశల ై పంచాశుగభాింతల ై?  
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10.1-788-ఉతపలమాల 

కానలనుండుచున్ సర్సగాన వివేకవిహమనజాతల ై 
వీనులనేడు కృషణముఖ్వేణుర్వామృతధ్ార్ సో ుఁకినన్ 
మే్నులు మే్ుఁతలున్ మఱచి మ్మతతనిచూడిక మృగీమృగావళ్ళల్ 
మానిని! చూడవమె; బహ్ుమానము చేసెుఁ గృతార్థచితతల ై.  

10.1-789-ఉతపలమాల 

తలుి ల చనుిుఁబాలు మును ద్ాివుతఱిం దమకర్ణవీధులం 
వలిభమ్మైన మాధవుని వంశర్వామృతధ్ార్ చ్చిునం 
దుిళ్ుక పాలురాుఁ ద్వవక దూుఁటక మానకుఁ గృషుణ మీుఁద దృ 
గిలుి లు చేర ు నిల ు నద్;ె వతసము లంగనలార్! గంటిరే?  

10.1-790-మతేతభ వికీీడతిము 
మమతం మోములు మీుఁద్వ క తుత కొని రోమంథంబు చాల్లంచి హ్ృ 
తకమలాగంీబులుఁ గృషుణ  నిల్లప ముర్ళీగానామృతశ్ేణీి క 
ర్ణములం గోీలుచు మే్ుఁతమాని గళితానంద్ాశీుల ై చితిితో 
పమల ై గోవులు చూచుచుని వవిగో పద్ాెక్ి! వీక్ించితే?  

10.1-791-మతేతభ వికీీడతిము 
జగతీజంబుల శ్ాఖ్ల కిక ముర్ళీశబాా మృతసాందమున్ 
మిగులన్ వీనులుఁ ద్ాివి వేుిఁగుపడి న మిెం గృషుణ  ర్ూపంబు చి 
తతగమ్మై యుండుఁగ నడాప్ెట ట  కియీ నేతంిబుల్ దగన్ మూసర యిా 
ఖ్గముల్ చ్క కడిుఁ జూచితే? మునిజనాకార్ంబులం గామినీ!  
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10.1-792-మతేతభ వికీీడతిము 
కమీమొపపన్ నదుల లి వంశర్వ మాకర ణంచి సంజాత మో 
హ్ములన్ మనెథసాయకక్షతవిశ్ాలావర్తల ై హ్ంసవా 
కాములం జీర  తర్ంగహ్సతముల నాకర ించి పద్యెపహా 
ర్ములం గృషణపద్ార్ునంబు సల్లప్ెన్ రామా! విలోకించితే?  

10.1-793-ఆటవ లద్వ 
వనిత! నేడు కృషుణ  వంశనినాదంబు 
విని పయోధర్ంబు విర్ులు గుర సర 
తన శరీర్ మ్మలి ధవళాతపతింబుుఁ 
జేసర మింట నీడుఁ జేసెుఁ గంటె?  

10.1-794-కంద పదాము 
మంచి ఫలంబులు హ్ర చే 
నించి కరాలంబనముల న గడుచు నిద్ె కీ ీ
డించెద, ర్ంగన! చూడుము 
చెంచెతలం బింఛ పత ిచేలాంచితలన్.  

10.1-795-కంద పదాము 
ఉలిసరతకుచభర్ంబున 
నలాి డెడి నడుముతోడ నలర్ుల దండన్ 
భిలి్ల యొకతె హ్ర  కిచెును 
హ్లోి హ్లకల్లత యగుచు నంగన! కంటే?  
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10.1-796-కంద పదాము 
గ ర్ు ల లి జలము లయిెాను 
దర్ు ల లిను బలివించె ధర్ణి గగన భూ 
చర్ుల లిను జొకికర  హ్ర  
ముర్ళిర్వామృతము సో ుఁకి ముద్వాయ! కంటే?  

10.1-797-మతేతభ వికీీడతిము 
బలకృష్ాణ ంఘి్సొరోజసంగమముచే భాసరలుి చున్ ధనామ్మై 
ఫలపుషపంబులుఁ గానికల్ గుర సర సంభావించి మినిందుచున్ 
జలఘాసంబుల గోవులం దనిప్ర చంచదూాజరోమాంచమ్మై 
వ లసెం జూడుఁ గదమె! యిా గ ర పురోవీధ్వన్ సరోజాననా!  

10.1-798-వచనము 
అని యిట ి  బృంద్ావన విహార యిెైన గోవిందుని సందర శంచి 
పంచబాణభలిభగిహ్ృదయల ై వలివకాంత లేకాంతంబులుఁ జింతించుచుుఁ 
దతపర్తంతలి ై యుండి; ర్ంత. 
10.1-97- హమేంతఋతువర్ణనము 

10.1-799-కంద పదాము 
శ్ామంతికా సగించిత 
సీమంతవతీ కుచోషణజితశ్రతభయ 
శ్రమీంతంబెై గ్బుబన 
హేమంతము ద్య ుఁచ;ె మదనుుఁ డేుఁచె విర్హ్ులన్.  
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10.1-800-కంద పదాము 
ఉతతర్పుగాల్ల విసర  వి 
యతతలమునుఁ దుహినకిర్ణుుఁ డహితుం డయిెాం 
బొ తుత  జర గ  మిథునములకు 
న తతముెలు దఱిగ  హిమము న లకొనియిె నృపా!  

10.1-801-కంద పదాము 
అహ్ములు సనిము లయిెాను 
దహ్నము హితమయిెా దీ్ర్ాదశలయిెా నిశల్; 
బహ్ు శ్రతోప్ేతంబె ై
యుహ్ుహ్ూయని వడుఁక  లోకమురీినాథా!  

10.1-802-కంద పదాము 
అనుిల చనుిల దండ వి 
పనుిలు గా క లివార్ు బతిికిర గా కీ 
చనుిల మీఱిన వల్ల నా 
పనుిలు గా కుండుఁ దర్మ్మ బహిాెదులకున్.  

10.1-803-ఆటవ లద్వ 
ప డుపుకొండ మీుఁద ప డిచిన మొదలుగాుఁ 
బర్ువుప్ెటిట  యినుుఁడు పశిుమాద్వ ి
మఱుుఁగుుఁ జొచెుుఁ గాక మసల్లనుఁ జల్లచేతుఁ 
జిక కుఁజిక క ననుఁగుఁ జికకకున ి.  
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10.1-804-కంద పదాము 
చెంగలి విర్ుల గంధము 
మంగళ్ముగుఁ గోీలుచుని మధుపము లగప్ెప 
నింగజవహ్ుిలప్ెై ను 
ప పంగ  విజృంభించు ప గల పో ల్లక నధ్వపా!  

10.1-805-ఆటవ లద్వ 
శంభుకంట నొకటి జలరాశి నొకకటి 
మఱియు నొకటి మనుజమంద్వర్ముల 
నొద్వగ ుఁగాక మ్మఱసరయుని మూడగుిలు 
చల్లకి యుల్లకి భకిత సలుపకున ి?  

10.1-806-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఈ హేమంతము రాకుఁ జూచి ర్మణీహేలాపరీర్ంభ స 
తాసహాయాంబునుఁగాని దీ్ని గ లువన్ శకాంబుగా దంచుుఁ ద్ా 
ర్ూహాపో హ్విధ్వం ద్వమిూర్ుత లు సతీయుకాత ంగుల ైనార్ు గా 
కోహ్ో ! వార్లద్ేమి సంతతవధూయోగంబు రాుఁ గందురే?  

10.1-807-కంద పదాము 
ఈ హేమంతము రాకకు 
శ్రహీ్ర  యొకికంత వడుఁకి చింతింపంగా 
నోహ్ో ! వ ఱవకు మని తా 
మా హ్ర కిని శ్రకీుచంబు లభయం బిచెున్.  
10.1-98- గోప్రకలకాతాాయనిసవేనంబు 



2222 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

10.1-808-వచనము 
ఇటిట  నితాంతంబగు హేమంతంబున మొదల్లన ల తొల్లద్వనంబు నందు నందుని 
మందంగల గోపకుమార కలు రేపకడ లేచిచని కాళింద్ీజలంబులం ద్యగ ; 
జలతీర్ంబున నిసుమునం గాతాాయనీ ర్ూపంబుుఁ జేసర, సుర్భి కుసుమ 
గంధంబుల్లడి, ధూపద్ీపంబు ల్లచిు, బహ్ువిధ్యపచార్ంబులు సమర పంచి. 

10.1-809-కంద పదాము 
ఓ! కాతాాయని! భగవతి! 
నీకున్ మొొక కదము మే్ము నే డనుకంపన్ 
మా కిందఱకును వ ైళ్మ 
శ్రకీృషుణ ుఁడు మగుఁడుగాుఁగుఁ జేయుము తలి్మ!  

10.1-810-కంద పదాము 
ఓ తలి్ల! మాకుుఁగృషుణ ుఁడు 
చేతోవిభుుఁ డెైననాడు చలెువల మ్మలిన్ 
నేతివసంతము లాడుచు 
జాతర్ చేసెదము భకిత చాతుర తోడన్.  

10.1-811-వచనము 
అని నమసకర ంచి హ్విషాంబులు గుడుచుచు నివిిధంబున మాసవతింబు 
సల్లప; ర్ంద్ొకకనాడు. 

10.1-812-మతేతభ వికీీడతిము 
ర్మణుల్ ప ి దుా న మే్లుకాంచి సఖ్ులన్ ర్ండంచు నాతీెయ నా 
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మములం జీర , కుచదియిాభర్ములన్ మధాంబు లలాి డుఁగాుఁ 
బమిద్యద్ాా మ గజేందయిాన లగుచుం బద్ాెక్షునిం బాడుచున్ 
యమునాతీర్ముుఁ జేర్ుఁబో యిర  గృహమతానోానా హ్సాత బాల ై.  
10.1-99- గోప్రకావసాత ర పహ్ర్ణము 

10.1-813-వచనము 
అటాి  నద్ీతీర్ంబు చేర్ం జని గజగమనలు విజన పది్ేశంబున వలువలు విడిచి 
యిడి మద్వ శంకలేక యకలంకల ై గుీంకుల్లడుఁ జలంబున జలంబు జొచిు. 

10.1-814-కంద పదాము 
వార జలోచనుుఁ బాడుచు 
వార జలోచనలు వార వార కి వేడకన్ 
వార విహార్ము సల్లప్రర  
వార  విహార్ములు జగతివార కిుఁ గలవే?  

10.1-815-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-816-కంద పదాము 
తోయజనయనలు యమునా 
తోయములం దుండు టెఱిుఁగ  దూర్గుుఁ డయుాన్ 
తోయజనయనుుఁడు హ్ర  తన 
తోయము వార్లును ద్ానుుఁ ద్యతెంచె నృపా!  

10.1-817-తర్ళ్ము 
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కదలకుం డని తోడివార్లుఁ గనుిసనిల నిలుపచుం 
బదము లగయాన నేలుఁ బెట ట చుుఁ బదెనేతుిుఁడు మౌనియిెై 
ప దల మాట న నలినలినుఁ బొ ంచిప ంచి నతాంగుుఁడెై 
యదను గోర్ుచు డాసర వేతిల యంబర్ంబులు దొ్ంగ ల న్.  

10.1-818-వచనము 
ఇట ి  దొ్ంగ ల్ల. 

10.1-819-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఉదాద్ంధ గజేంద ిగ్ర్వముతో యోష్ాంబర్ంబుల్ విభుం 
డాదుాం డర్ాకు భంగ  నర్ాకులతో హాసార థయిెై కొంచు ద 
నిదాంభఃకణ శ్రతవాత జనితానందంబుతో న క కుఁ ద్ా 
సద్యాముకత దుర్ంతపాదపజనుససంతాపమున్ నీపమున్.  

10.1-820-వచనము 
అపుప డయిాంతు ల్లటినిర . 

10.1-821-కంద పదాము 
మామా వలువలు ముటటకు 
మామా! కొనిపో కుపో కు మనిింపు తగన్ 
మా మానమే్ల కొనియిెదు? 
మా మానసహ్ర్ణ మే్ల? మానుము కృష్ాణ !  

10.1-822-సీస పదాము 
బహ్ుజీవనముతోడ భాసరలి్ల యుండుటో? ; 
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 గోతంిబు నిలుపుటో కూర ెతోడ? 
మహి నుదధర ంచుటో? మనుజసరంహ్ంబవ ై; 
 పజిలుఁ గాచుటల? కాక బల్లుఁద్ెర్ల్లు 
ప్రనివ ై యుండియుుఁ బెంపు వహించుటో? ; 
 రాజుల గ లుచుటో ర్ణములోన? 
గుర్ునాజఞ చేయుటో? గుణనిధ్వ వ ై బల; 
 పఖి్ాాతిుఁ జూపుటో భదలి్మల?  

10.1-822.1-ఆటవ లద్వ 
బుధులు మ్మచు భువిుఁ బిబుదధత మ్మఱయుటో? 
కల్లకితనము చేయ ఘనత గలద్ె? 
వావి లేదు వార వార్ు నావా ర్ని 
యెిఱుుఁగ వలద్ె? వలువ ల్లముె కృషణ !  

10.1-823-కంద పదాము 
కొంటవిి మా హ్ృదయంబులు; 
గ్ంటవిి మా మనము; లజాుఁగ్ంటివి; వలువ 
లగ్ ంట;ి విుఁక న ట ి  చేసెద్ొ ; 
కొంటవెుగద; నినుిన ఱిుఁగ కొంటిమి కృష్ాణ !  

10.1-824-సీస పదాము 
రాజసంబున నీవు ర్ంజిలుి  టెఱుుఁగమే్; 
 చెలరేుఁగ  వింతలు చేయుచుండ? 
సతతవసంపద గల్్ల జర్ుగుటుఁ దలపమే్; 
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 సరర  గల్్ల యనుాలుఁ జ నకుచుండ? 
గుర్ుతర్ శకిత యుకుత ుఁడ వౌట యెిఱుుఁగమే్; 
 తామసంబున న గు్  దలుఁచుచుండ? 
నొకభంగ తో నుండకుంట చింతింపమే్; 
 మాయావియిెై మాఱుమలయుచుండ?  

10.1-824.1-ఆటవ లద్వ 
నేమి జాడవాుఁడ? వేపాటి గలవాుఁడ? 
వే గుణంబు న ఱుుఁగ? వ లి యిెడల 
నొద్వగ  యుండ నేర్ వోర్ంత ప ి దుా ను? 
బటము ల్మగదయా! పదెనయన!  

10.1-825-కంద పదాము 
రాజుల న ఱుుఁగవు బల్లమిని 
రాజిల ి దు చీర్ ల్మవు ర్మణుల మింకన్ 
రాజున క ఱిుఁగ ంచెద; మో 
రాజీవదళాక్ష! నీవు రాజవ  ధర్కున్?  

10.1-826-వచనము 
అని పల్లకిన కనిియల పలుకు లాల్లంచి మందహాస సుందర్ వదనార్విందుండెై 
గోపాలబాలకులకర్ంబులం గర్ంబులు వేసిర యముెద్వాయల నుద్ేాశించి న ఱవాద్వ 
చతుర్ుం డిటినియిె. 

10.1-827-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
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రామల్ రామలతోడి నీ పనికిగా రాగ ంతురే మీ కియీన్ 
మోమోటేమియు లేక దూఱెదర్ు మీ మోసంబు చింతింప ర్ం 
భో మధాంబుననుండి వ లిడి వ సం బూరేణందుబింబాననల్ 
మీమీ చీర్లు వచిు పుచుుకొనుుఁడా; మీకిచెుదం జ చెుర్న్.  

10.1-828-వచనము 
అనిన నమాెనవతు లగండండుర్ుల మొగంబులుచూచి నగుచు, మర్ెంబులు 
నాటిన మాటలకు మగుడం బలుక సరగు్ పడచు, నగ్లం బెైన చల్లని వల్లగ్ని 
కంఠపమిాణజలంబులందుండి డయలాయమానమానస ల ై యిటినిర . 

10.1-829-కంద పదాము 
మా వలువ లాగడంబున 
నీ వేటికిుఁ బుచుుకొంట?ి నీ వలుపుఁడవే? 
నీ వ ఱుుఁగని దే్మునిద్వ? 
నీ వందఱిలోన ధర్ెనిర్తుుఁడవు గద్ే?  

10.1-830-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఇంతుల్ తోయము లాడుచుండ మగవారేతెంతురే? వచిురా 
యింతల్ చేయుదుర?ే కృపార్హితుల ై యేిలోకమంద్ెైన నీ 
వింతల్ నీ తలుఁబుటెట ుఁగాక; మఱి యివేీ కృషణ ! యోచలి! నీ 
చెంతన్ ద్ాసులమ్మై చర ంచెదము మా చేలంబుల్లప్రపంపవే.  

10.1-831-కంద పదాము 
వచుెదము నీవు ప్రల్లున; 
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నిచుెద మే్మ్మైనుఁగాని; న ట  చ్ర్ు మనినం 
జొచుెదము; నేడు వసత రము 
ల్లచిు మముం గర్ుణతోడ నేలుము కృష్ాణ !  

10.1-832-వచనము 
అనిన దర్హ్సరతవదనుండెై హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-833-కంద పదాము 
ఏ తర్ుణుుఁడు మగుఁ డౌటకు 
మీ తపములు చెపుపుఁ డింక మీ యానలు సుం 
డమ తప్రపన నీ కూర మి 
మీ తలలన  పుటెటనోట  మే్ద్వని లేద్ే?  

10.1-834-కంద పదాము 
ఎవినిుఁగని మోహించితి? 
ర విుఁడు మీ మానధనముల లి హ్ర ంచెన్? 
నివిటిల  మీకుుఁ గూర మి 
యెివినిప్ెైుఁ? బలుకరాద్ె? యేిననుాుఁడనే?  

10.1-835-వచనము 
అనిన విని సుందర్ు లనోానా సందర్శనంబులు చేయుచు, 
హ్ృదయార్విందంబులుఁ గందర్ుపండు సందడింప నగుచు నిర్ుతతర్లయి యుని 
లోకోతతర్ుం డిటినియిె. 

10.1-836-కంద పదాము 
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నా యింటికి ద్ాసులర ై 
నా యాజఞ వహించి మీర్ు నడచెదరేనిన్ 
మీ యంబర్ంబు ల్లచెుదుఁ 
ద్యయంబులు వ డల్ల ర్ండు తొయాలులారా!  

10.1-837-వచనము 
అనిన విని హ్ర మధాలు చల్లకి వ ఱచి సల్లలమధాంబున నిలువ నోపక. 

10.1-838-కంద పదాము 
కొందఱు వ డలుద మందుర్ు; 
కొందఱు వ డలుటయు సరగు్ ుఁగ్ను గోవిందుం 
డందుర్ు; కొందఱు దమలోుఁ 
గ్ందల మందుదుర్ు వడుఁకుుఁగ్ని మనుజేంద్ాి!  

10.1-839-వచనము 
మఱియు న టటకేలకుుఁ జితతంబులు గటిటపఱచుకొని తనుమధాలు తోయ మధాంబు 
వ లువడి. 

10.1-840-కంద పదాము 
చంచతపలివ కోమల 
కాంచన నవర్తిఘటిత కంకణర్ుచిరో 
దంచిత కర్సంఛాద్వత 
పంచాయుధగేహ్ లగుచుుఁ బడతులు వర్ుసన్.  

10.1-841-వచనము 
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చని పౌిఢల ైన సుందర్ుల ముందట నిడుకొని మందగమనలు 
మందహాసంబుతోడ న దుర్ నిల్లచిన నర్విందనయనుం డిటినియిె. 

10.1-842-సీస పదాము 
శృంగార్వతులార్! సరగే్ల? మిముుఁ గూడి; 
 ప్రనినాటను గోల ుఁ బెర గ నాుఁడ; 
న ఱుుఁగనే మీలోన న పుపడు నునాిుఁడ; 
 నేను జూడని మర్ె మ్మద్వా  గలదు? 
వతినిషఠ ల ై యుండి వలువలు గటటక; 
 నీర్ు జొతుత ర  మీర్ు నియతిుఁ దప్రప? 
కాతాాయనీద్ేవిుఁ గలి చేయుట గాక; 
 నీ రీతి నోమువా ర ందుుఁ గలర్ు?  

10.1-842.1-ఆటవ లద్వ 
వతిము ఫలము మీకు వలసరనుఁ జకకుఁగుఁ 
నింతు ల లిుఁ జేతు ల తిత  మొొకిక 
చేర  పుచుుకొనుుఁడు చీర్లు; సరగు్  పో  
నాడనేల? యిెగు్  లాడనేల?  

10.1-843-వచనము 
అనిన విని మానవతులు తమలోన. 

10.1-844-మతేతభ వికీీడతిము 
వతిముల్ చేయుచు నొకక మాటయిన న వాినిన్ విచార ంచినన్ 
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వతిభంగంబులు మానునటిట  వర్దున్ వామాక్షు ల్మక్ించియున్ 
గతచేలాపివనంబు నేడు వతిభంగం బంచు శంకించి ఫా 
లతటనాసతకరాబాల ై సర్సల్మలన్ మొొకిక ర్టిందఱున్.  
10.1-100- గోప్రకలయిడెపిసనుిడగుట 

10.1-845-కంద పదాము 
బాలలకు హ్సతకీల్లత 
ఫాలలకు నితాంతశ్రతపవనాగమ నా 
లోలలకు నంబర్ములు గృ 
పాలుుఁడు హ్ర  యిచెు భకతపాలకు డగుటన్.  

10.1-846-ఆటవ లద్వ 
చీర్ లపహ్ర ంచి సరగు్ లు విడిప్రంచి 
పర హ్సరంచి యైెిన బర్ుఁగ మనకు 
ఘనుుఁడు నోము కొఱుఁతగాకుండ మొొకికంచె 
ననుచు హ్ర  నుతించి ర్బలల లి 

10.1-847-కంద పదాము 
ఉలిములు నొవి నాడిుఁన 
గలిలు చేసరనను నగ నుఁ గలుఁచిన న ైనన్ 
వలిభులు చేయు కృతాము 
వలిభలకు న గు్ గాదు; వలిభ మధ్వపా!  

10.1-848-వచనము 
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ఇట ి  హ్ర  వలువ ల్లచిునుఁ గట ట కొని సతు లతని యందు బద్ాా నురాగుల ై 
యుచుర ంపక ఱెపపల్లడక తపపక చూడ నా పోి డ యెిఱింగ  చేర  వార  కిటినియిె. 

10.1-849-సీస పదాము 
లక్షణవతులార్! లజాించి చెపపర్ు; 
 గాని మీ మర్ెముల్ గానుఁబడియిె; 
ననుుఁ గ్లిుఁ జింతించినార్ు నాచేతను; 
 సతాంబు మీ నోము సఫల మగును; 
గామితార్థంబులు కల్లమిుఁ జ పపుఁగ నేల? ; 
 ననుుఁ గ్లి ముకితకి నడవవచుుుఁ; 
గడమ కూడుఁగ నంబికాద్ేవి నోమంగ; 
 నటమీుఁద రాతుిల యందు మీకు 

10.1-849.1-ఆటవ లద్వ 
ననుిుఁ బొ ందుఁ గలు్  నమిె ప ం డని హ్ర  
పలక నింతు ల లి భాింతిుఁ జనిర  
తపము పండె ననుచుుఁ దతపద్ాంభోజముల్ 
మానసరంచి కొనుచు మందకడకు.  

10.1-850-వచనము 
ఇట ి  గోపకనాక లందుుఁ బసినుిండయి గోవిందుండు బృంద్ావనంబు ద్ాుఁటి 
దూర్ంబున ధ్ేనువుల మే్పుచుండుఁ; జండకిర్ణుని యెిండంబడి దండిచెడి తర్ుల 
దండ నండగ్నుచు నాతపతాికార్ంబులయి నీడలు చేయుచుని వృక్షంబుల 
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నీక్ించి కృషణ  బలరామ శ్రదీ్ామ దే్వపసిథ  విశ్ాలార్ుా న పిముఖ్ులకుం దకికన 
గోపకు ల్లటినిర . 

10.1-851-మతేతభ వికీీడతిము 
అపకార్ంబులు చేయ వ విర కి నేకాంతంబు లం దుండు నా 
తప శ్రతానిల వరి్ వార్కముల ై తిగ్ంధ నిరాాస భ 
సె పలాశ్ాగ ీమర్ంద మూల కుసుమచాేయా ఫలశే్ణీిచే 
నుపకార్ంబులు చేయు నర్ుథ లకు నీ యురీిజముల్ గంటిరే.  

10.1-852-వచనము 
అని చిగురాకు పువుి కాయ పండు తండంబుల వేిుఁగున వీుఁగ న తర్ువుల 
నడిమి తెర్ువునం బసుల ద్ాుఁట ల ద్ాుఁటించి, యమునకుం జని, 
వ డుఁదమడుుఁగుల మ్మలినుఁ జలిని నీర్ుుఁ ద్ాివించి, తతసమీపంబున మే్పుచు, 
వలివు ల లి మూుఁకలుగ్ని, యాుఁకల్ల గ్ంటిమని వినివించినుఁ దనకు 
భకుత రాండగిు విపభిార్ాలవలనం బసినుిం డయి వార్లం జూచి రామసహితుం 
డయిన హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-853-సీస పదాము 
వలివులార్! యిా వనమున విపుు లు; 
 బహి్ెవాదులు ద్ేవభవనమునకు 
నర్ుగుట కాంగ ర సాహ్ియ సతంిబు; 
 సలుపుచునునాిర్ు చనుుఁడు మీర్ు 
మా నామములు చెప్రప మ్మైతిితో నడిగ న; 
 ననింబుుఁ బెటెటద ర్నుచుుఁ బలుక 
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వార్లు చని విపవిర్ుల క లిను మొొకిక; 
 పసుల మే్పుచు బలభది కృషుణ  

10.1-853.1-తటేగతీి 

లలసర పుతెత ంచి ర ట మముె నని మడుగ 
ధర్ెవిదులార్! యర థపది్ాతలార్! 
ప్ెట ట  డనింబు; శ్ాీంతులుఁ బిల్లచి తెచిు 
ప్ెట ట దుర్ు గాద్ె మిముబో ుఁటి ప్ెదా ల లి.  

10.1-854-కంద పదాము 
ఘన ద్ీక్ితునకు న ైనం 
జనుుఁ గుడువుఁగుఁ; బశువధంబు సౌతాిమణియుం 
జనిన వ నుక ద్యషము లే 
దనఘాతెకులార్! ప్ెట ట  డనిము మాకున్.  

10.1-855-వచనము 
అని గోపకులు పల్లకిన. 

10.1-856-మతేతభ వికీీడతిము 
కతీువునెంతమిుుఁ దంతమిున్ ధనములుం గాలంబు ద్ేశంబు ద్ే 
వతయున్ ధర్ెము ననాములాలుఁప న వాిుఁ డటిట  సరేిశిర్ున్ 
మతి నూహింపక గోపబాలుుఁ డనుచున్ మందసరథతిం జూచి దు 
ర్ెతుల ై యనిము లేదు లే దనిర  సనాెనాకియీాశూనుాల ై.  

10.1-857-వచనము 
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అంత గోపకులు నిరాశుల ై వచిు యిెఱింగ ంచిన హ్ర  లౌకికానుసార  యగుచు 
“మీర్యాార్ుాల నడుగక, వార  భార్ాలకు మారాకుఁ జ పుపుఁ; డనింబు ప్ెట ట దు” 
ర్ని పంచిన వార్ు చని బాిహ్ెణసతుల దర శంచి నమసకర ంచి సంపూజితుల ై 
యిటినిర . 

10.1-858-కంద పదాము 
గోవుల మే్పుచు నాుఁకొని 
గోవిందుం డని మడిగ కొని ర్ండని మ 
మీెవళే్ను బుతెత ంచెను 
ధ్ీవిలసరతలార్! ర్ండు తెం డనింబుల్.  
10.1-101- విపివనితాదతాత నిభోజనంబు 

10.1-859-వచనము 
అనిన విని గోవింద సందర్శనకుతూహ్లల ై ధర్ణీసుర్సుందర్ులు 
సంభమిానందంబులు డెందంబుల సందడింప, భక్షా భోజా లేహ్ా చోషా పానీయ 
భేదంబులుం గల్లగ , సంసాకర్ సంపనింబు ల ైన యనింబులు కుంభంబుల 
నిడికొని సంర్ంభంబున సముదంిబునకు నడచు నదుల తెఱంగున. 

10.1-860-కంద పదాము 
బిడాలు మగలును భాితలు 
నడాము చని వల దనంగ నట  తలుఁడని మా 
ఱొ డుా చు జగద్ీశిర్ునకు 
జడాన ననింబు గ్నుచు జని రా సుదతుల్.  
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10.1-861-వచనము 
చని యమునాసమీపంబున నవపలివాతిరేకంబును విగతవనచర్శ్లకంబును న ైన 
యశ్లకంబుకింీద నిర్ెలసథలంబున. 

10.1-862-సీస పదాము 
ఒక చెల్లకానిప్ెై నొక చేయి చాుఁచి వే; 
 ఱొ క చేత ల్మలాబా మూుఁచువానిుఁ 
గ్పుపన కందని కొనిి కుంతలములు; 
 చెకుకల నృతాంబు చేయువానిుఁ 
గుఱుచ చుంగులు పుచిు కొమరార్ుఁ గటిటన; 
 పసరుఁడి వనిియ గల పటమువానిుఁ 
నౌదలుఁ ద్వర గ రా నలవడుఁ జుటిటన; 
 దటటంపు ప్రంఛపుదండవాని 

10.1-862.1-తటేగతీి 

రాజితోతపల కర్ణపూర్ములవాని 
మహిత పలివ పుషప ద్ామములవాని 
భువన మోహ్న నటవేష భూతివానిుఁ 
గనిర  కాంతలు గనుిల కఱవు ద్ీఱ.  

10.1-863-కంద పదాము 
కని లోచనర్ంధంిబుల 
మునుమిడి హ్ర లల్లతర్ూపమును లోుఁగ్ని న  
మెనములుఁ బర ర్ంభించిర  
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తనుమధాలు హ్ృదయజనితతాపమువాయన్.  

10.1-864-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.1-865-కంద పదాము 
వార త సర్ిసపృహ్ల ై 
వా ర్ందఱుుఁ దనుిుఁ జూడ వచుుట మద్వలో 
వార జనయనుుఁడు ప డగని 
వార కి నిటినియిె నగ  యవార తదృషరటన్.  

10.1-866-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కాంతార్తిములార్! మీ గృహ్ములం గళాాణమే్ యేిమి గా 
వింతున్ మీ? కిట  ర్ండు; మముె నిచటన్ వీక్ింప నేతెంచినా 
ర ంతో వేడుకతో; న ఱుంగుదుము; నిరేతిుసరథతిన్ ననుి ధీ్ 
మంతుల్ మీ కియీుఁ జేర  కందుర్ుగద్ా మతేసవలన్ సర్ిమున్.  

10.1-867-వచనము 
కావున గృహ్సుథ లయిన మీ పతులు మిముెంగూడి కీతువు నిర ిఘింబుగా 
సమాప్రత ం జేసెదర్ు; మీర్ు యాగవాటంబున కుం జనుుఁ” డనిన విపభిార్ా ల్లటినిర . 

10.1-868-మతేతభ వికీీడతిము 
తగునే మాధవ! యిటిట  వాుఁడిపలుకుల్ ధర్ెంబులే మా యిెడన్? 
మగలుం బిడాలు సో దర్ుల్ జనకులున్ మముెనిివార ంప మ 
చిుగ నీ యంఘుొలు చేర నార్; మటుఁ బో ుఁ జేకొందురే వార్ లా 
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పగ  ద్ే మొలిము; కింకరీజనులుఁగా భావించి ర్క్ింపవే.  

10.1-869-వచనము 
అనిన జగద్ీశిర్ుండు. 

10.1-870-సీస పదాము 
నా సమీపమున నునాి ర్ంచు నలుగర్ు; 
 బంధులు భాితలు పతులు సుతులు 
మిముె ద్ేవతల ైన మ్మతుత  ర్ంగనలార్! ; 
 నా ద్ేహ్సంగంబు నర్ుల క లి 
సౌఖ్ాానురాగ సంజనకంబు గాదు; ము; 
 కితపది్ాయకము; నా కీర్తనమున 
దర్శనాకర్ణన ధ్ాానంబులను గర్ె; 
 బంధ ద్ేహ్ంబులుఁ బాసర మీర్ు 

10.1-870.1-తటేగతీి 

మానసంబులు నా యందు మర్ుగుఁజేసర 
ననుిుఁ జేర ద ర్టమీుఁద నముె డనుచుుఁ 
బల్లకి వార్లు దె్చిున భక్షణాదు 
లాపతవర్్ంబుతో హ్ర  యార్గ ంచె.  

10.1-871-కంద పదాము 
పర్మే్శిరార్పణంబుగుఁ 
బర్జనులకు బిక్ష యిడినుఁ బర్మపదమునం 
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బర్ుఁగ ద ర్ుఁట; హ్ర  సాక్ా 
తపర్మే్శిర్ బిక్ష చేయు ఫలమ్మటిటద్వయో?  
10.1-102- విపుు లవిచార్ంబు 

10.1-872-వచనము 
ఇట ి  సరేిశిర్ుండెైన హ్ర కి బిక్షయిడి తమ భార్ా లతని వలనం గృతార్ుథ  లగుట 
యిెఱింగ  భూసుర్ులు తమలో నిటినిర . 

10.1-873-చంపకమాల 

కటకట! మోసపోయితిమి; కాంతల పాటియు బుద్వధ  లేదు; నే 
డిట హ్ర ుఁ గానుఁబో  న ఱుుఁగ; మే్ము దురాతుెల; మే్ము గలెష్ో  
దాట లము; విషుణ దూర్గుల పాిజఞతలేల? తపంబులేల? ప 
ర్ాటనములేల? శ్రలములు యాగములున్ మఱియిేల కాలపనే?  

10.1-874-కంద పదాము 
జపహ్ోమాధాయనంబులు 
తపములు వతిములును లేని తర్ుణులు హ్ర  స 
తకృపుఁ బడసర ర నిి గ ల్లగ యుుఁ 
జపలతుఁ బొ ంద్వతిమి భకిత సలుపమి నకటా!  

10.1-875-కంద పదాము 
సుర్ గుర్ులగు యోగీందుిల 
నర్ుదుగ మోహితులుఁజేయు హ్ర మాయ మమున్ 
నర్ గుర్ుల మూఢవిపుు ల 
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నుర్వడి మోహితులుఁ జేయ నోపక యునేి?  

10.1-876-మతేతభ వికీీడతిము 
కతీువుల్ ధర్ెము మంతతింతధినముల్ కాలంబు ద్ేశంబు ద్ే 
వతయున్ వహ్ుిలు మే్ద్వనీసుర్ులు న వాి డటిట  సరేిశుుఁ డమ 
క్ితి ర్క్ింప జనించినాుఁ; డెఱుగ; మా శ్రభీర్తకుం గర్తకుం 
గుతలోదధర్తకు మే్ము మొొక కదము ర్క్ోనాథ సంహ్ర్తకున్.  
10.1-103- యాగముచయేయోచించుట 

10.1-877-వచనము 
అని మఱియు ననేకవిధంబులుఁ బశ్ాుతాత పంబునం బొ ంద్వ హ్ర ం దలంచి 
శమింపుమని మొొకిక బాిహ్ెణులు కంసభీతుల ై కృషణ  సందర్శనంబు జేయం జన 
ర ైర ; అంత నకకడ నఖిలదర్శనుం డైెన హ్ర  యిందియాగంబు జేయం దలంచి 
తనకడకు వచిున నంద్ాద్వ గోపవృదుధ లం గని నందున కిటినియిె. 

10.1-878-సీస పదాము 
యాగంబు జేయంగ నర థంచి వచిుతి; 
 రీ యాగమున ఫల మే్మి గలుగు? 
న వాిుఁడు ద్ీనికి నీశిర్ుం? డధ్వకార ; 
 యెివిుఁడు? సాధన మ్మంత వలయు? 
శ్ాసీత రయమో, జనాచార్మో కార్ాంబు? ; 
 వ ైర్ుల క ఱిుఁగ ంప వలదు గాని 
యెిఱిుఁగ డి మితుిల క ఱిుఁగ ంపుఁ దగుుఁ జేర ; 
 యెిఱిుఁగ  చేసరనుఁ గోర్ుక ల లిుఁ గలుగుుఁ 
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10.1-878.1-ఆటవ లద్వ 
బగయుుఁ జ ల్లమి లేక పర్ుఁగ న మిముబో ుఁటి 
మంచివార  కేల మంతనంబు? 
తలుఁపు ల లి మాకుుఁ దగ న ఱిుఁగ ంపవే 
తాత! వాకుసధ్ాపది్ాత వగుచు.  

10.1-879-వచనము 
అనినుఁ బరిఢకుమార్ునికిుఁ దండి ియిటినియిె. 

10.1-880-సీస పదాము 
పరా్నుాుఁ డధ్వపుండు భగవంతుుఁ డమరేందుిుఁ; 
 డతనికిుఁ బిియమూర్ుత  లగుచునుని 
మే్ఘ బృందంబులు మే్ద్వనీ తలముప్ెై; 
 నతని పంపున భూతహ్రి్ణముగ 
జలములు గుర యుుఁ, దజాలపూర్ములుఁ ద్య ుఁగ ; 
 పండు ససాంబు లా పంట దమకు 
ధరాెర్థకామపది్ాయకములు లోకు; 
 ల లిను బతిుకుదు; ర ంత యిెఱిుఁగ  

10.1-880.1-తటేగతీి 

మే్ఘవిభుుఁడెైన యిందుిుఁడు మ్మచుుకొఱకు 
నిందమిఖ్ములు జేయుదు ర లి నృపులుుఁ 
గామలోభ భయద్ేిషకల్లతు లగుచుుఁ 
జేయ కుండిన నశుభంబు చెందుుఁ బుత!ి  
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10.1-881-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.1-882-ఆటవ లద్వ 
మఖ్ము జేయ వజిి మద్వ సంతసరంచును 
వజిి సంతసరంప వాన గుర యు 
వాన గుర యుఁ గసవు వసుమతిుఁ బెర్ుగును 
గసవు మే్సర ధ్ేనుగణము బితుకు.  

10.1-883-కంద పదాము 
ధ్ేనువులు బతిిక నేనియు 
మానక ఘనమ్మైన పాుఁడి మందలుఁ గలుగున్; 
నూనముగ బాుఁడి గల్లగ న 
మానవులును సుర్లుుఁ దనిసర మనుదుర్ు పుతాి!  
10.1-104- ఇందియాగనివాఱణంబు 

10.1-884-వచనము 
అని యిట ి  నొడివిన నందుని పలుకులు విని యిందుినికిుఁ గోపంబు ద్ీప్రంప 
దనుజదమనుండు తండిి కిటినియిె. 

10.1-885-కంద పదాము 
కర్ెమునుఁ బుట ట  జంతువు 
కర్ెమునను వృద్వధ  బొ ందుుఁ గర్ెమునుఁ జ డుం 
గర్ెమ్మ జనులకు దే్వత 



2243 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

కర్ెమ్మ సుఖ్దుఃఖ్ములకుుఁ గార్ణ మధ్వపా!  

10.1-886-కంద పదాము 
కర్ెములకుుఁ దగు ఫలములు 
కర్ుెలకు నిడంగ రాజు గాని సద్ా ని 
షకర్ుెుఁ డగు నీశిర్ుండును 
గర్ెవిహమనునికి రాజు గాుఁడు మహాతాె!  

10.1-887-వచనము 
కావునుఁ గరాెనుయాతంబుల ైన భూతంబులకుుఁ బుర్ుహ్ూతుని వలని భీతి 
యిేటికిుఁ? బురాతన జనెసంసాకర్ంబులు కుపపలుగ్ని కప్రపనుఁ గర్ెంబులుఁ 
దప్రపంచి పె్ంపు వడయ నపపర్మే్శిర్ుండును నేర్ం; డితర్ులం జ పపనేల? 
సురాసుర్నరానీకంబులతో లోకంబు నిజసంసాకర్వశంబెై యంద డింద్వయునిద్వ; 
సంద్ేహ్ంబు లేదు; ద్ేహి కర్ెవశంబున గుర్ుతను దే్హ్ంబులం జొచిు వ డలు; 
నొజా, వేలుపు, న చుల్ల, పగఱు, చుటటంబులు కర్ెంబు జీవుండు కర్ెంబుతోడ 
వర తంచు; నతనికిుఁ గర్ెంబు ద్ెైవతంబు కర్ెంబునం బతిుకుచు నితర్ 
సేవజేయుట సతి పతివిడిచి జార్ుం జేర న చందంబగు; విపుు ండు వ ైద్వక 
కర్ెంబున మ్మలంగు; నృపతి ధర్ణీ పాలనంబున సంచర ంచు; వ ైశుాండు వాణిజా 
కృషర కుసీదగోర్క్ాదుల వర తంచు శూదుిం డగజీనుెల సేవించి బతిుకు; ర్జససతి 
తమోగుణంబు లుతపతిత  సరథతి లయ కార్ణంబు లందు ర్జంబున జగంబు 
జనిెంచు; ర్జఞగుణప్ేిర తంబుల ై మే్ఘంబులు వర ించు; వరి్ంబునం బజిావృద్వధ  
యగు; నిందుిం డేమి చేయంగలవాుఁడు; అద్వయునుం గాక. 

10.1-888-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
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కోప్రంపం బనిలేదు శకుీనికిుఁ; ద్ాుఁ గోప్రంచుుఁగా కేమి సం 
క్ేపం బయిెాడి ద్ేమి? పటటణములున్ గేహ్ంబులున్ దే్శముల్ 
వాాపార్ంబులు మీకుుఁ బో యిెడిన ? శ్ లైార్ణాభాగంబులన్ 
గోపతింబున నుండుచున్ మనకు సంకోచింపుఁగా నేటికిన్?  

10.1-889-సీస పదాము 
పసులకుుఁ గ్ండకు బాిహ్ెణోతతములకు; 
 మఖ్ము గావించుట మంచిబుద్వధ 
యిందయిాగంబున కేమే్మి ద్ెప్రపంతు; 
 ర్వి యిెలిుఁ ద్ెప్రపంపుుఁ డర్సర మీర్ు 
పాయసంబులు నపూపములు సైెుఁదపుుఁబిండి; 
 వంటలుుఁ బపుపను వలయు నటిట 
ఫలశ్ాకములు వండుఁ బంపుుఁడు; హ్ోమంబు; 
 జేయుుఁడు; ధ్ేనుదక్ిణల నిచిు 

10.1-889.1-తటేగతీి 

బహ్ుర్సానింబు ప్ెట ట ుఁడు బాిహ్ెణులకు 
నచలుల ై పూజ యొనర పు డచలమునకు; 
నధమ చండాల శునక సంహ్తికిుఁ దగ న 
భక్షాములు ప్ెటిట  కసవులు పసుల కిండు.  

10.1-890-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
గంధ్ాలంకర్ణాంబరావళ్ళలచేుఁ గ చైేసర యిష్ాట నిముల్ 
బంధుశ్ేణీియు మీర్లుం గుడిచి నా భాష్ార్తిన్ వేడుకల్ 
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సంధ్వలిన్, గ ర  గో ద్విజానల నమసాకర్ంబు గావింపుుఁడా; 
సంధ్వలుి న్ సకలేప్రసతంబులును మీ జనెంబు ధనాంబగున్.  

10.1-891-వచనము 
అని మఱియు నిల్లంపపతి స ంపు ద్వంపుతలంపున నిమెఖ్ంబు తనకు 
సమెతం బని గోవిందుండు పల్లకిన నంద్ాదులు మే్లుమే్లని తదిచన 
పకిార్ంబునం బుణాాహ్వాచనంబులు చద్వవించి ధర్ణీసుర్ులకు భోజనంబుల్లడి 
పసులకుం గసవు లగసంగ ర ; అపుపడు. 
10.1-105- పర్ితభజనంబు 

10.1-892-మతేతభ వికీీడతిము 
సకలాభీర్ులు వీుఁడె కృషుణ ుఁ డన న ైజంబెైన ర్ూపంబుతో 
నకలంకసరథతినుండి శ్ ైల మిద్ె మీర్ర ుంప ర్ం డంచుుఁ ద్ా 
నొక శ్ ైలాకృతిుఁద్ాల్లు గోపకులతో నొండొండుఁ బూజించి గో 
పకదతాత నిము లాహ్ర ంచె విభుుఁ డా పతిాక్ష శ్ ైలాకృతిన్.  

10.1-893-మతేతభ వికీీడతిము 
వినుుఁ డమ శ్ ైలము కామర్ూప్ర; ఖ్లులన్ వేధ్వంచు; నాజాానిముల్ 
మన మొప్రపంపుఁగ నాహ్ర ంచె; మనలన్ మనిించెుఁ; జితతంబులో 
ననుకంపాతిశయంబు చేసె మనప్ెై నంచున్ సగోపాలుుఁడెై 
వనజాక్షుండు నమసకర ంచె గ ర కిన్ వంద్ార్ుమంద్ార్ుుఁడెై.  

10.1-894-వచనము 
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ఇట ి  గోపకులు హ్ర సమే్తుల ై గ ర కిం బూజనోపహార్ంబులు సమర పంచి, 
గోధనంబులం బుర్సకర ంచుకొని భూసురాశ్రరాిద వచనంబులతో గ ర కిం 
బదిక్ిణంబు చేసర, రా సమయంబున. 

10.1-895-కంద పదాము 
గుఱిముల పర్ువు మ్మచుని 
నఱిల గటిటన ర్థంబు నందపమిుఖ్ుల్ 
గుఱిల యార్ుపలు చెలుఁగుఁగుఁ 
ద్ొఱిలగమి వ ంట నంటుఁ ద్యల్ల ర లేశ్ా!  

10.1-896-కంద పదాము 
పాటించి గానవిద్ాా 
పాటవమునుఁ ద్ేర్ు ల కిక బహ్ుతానములం 
బాటలగంధులు గృషుణ ని 
బాటలు పాడిర  విరోధ్వపాటనుుఁ డనుచున్.  

10.1-897-కంద పదాము 
కుండ నిభాప్ీనంబులు 
మండితవర్ణములు వివిధమహితాకృతులున్ 
నిండిన కడుపులుుఁ గనుిల 
పండువులుగుఁ బాుఁడి కుఱిిపదువులు జర్గ న్.  

10.1-898-కంద పదాము 
ప గర కికన మూుఁపుర్ములు; 
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ద్ెగ గల వాలములు, శ్ ైల ద్ేహ్ంబులు, భూ 
గగనములు నిండు ఱంక లు 
మిగుల మ్మఱయు వృషభగణము మ్మలిన నడచెన్.  
10.1-106- పాష్ాణసల్లలవరి్ంబు 

10.1-899-వచనము 
ఇట ి  పర్ిత పదిక్ిణంబు చేసర గోపకులు మాధవసమ్ేతుల ై మందకుం జని; ర్ంత 
మహేందుిం డంతయున ఱింగ  మహాకోపం బునుఁ బిళ్య పవిర్తకంబులగు 
సంవర్తకాద్వ మే్ఘంబులం జీఱి యిటినియిె. 

10.1-900-మతేతభ వికీీడతిము 
ప్ెర్ుగుల్ నేతులు ద్ాివి కొీవిి, భువి నాభీర్ుల్ మద్ాభీర్ుల ై 
గ ర సంఘాత కఠోర్పతదిళ్నకీడీా సమార్ంభ దు 
ర్ార్ దంభోళిధర్ుం బుర్ందర్ు ననుం బాటించి పూజింప క 
గ ్ర కిం బూజలు చేసర పోయి ర ద్వగో కృషుణ ండు ప్ేిరేుఁపుఁగన్.  

10.1-901-కంద పదాము 
గుర్ు ద్ేవ హమను బాలుని 
గ ర భూజపమిుఖ్ వాసుుఁ గృషుణ  ననీశుం 
బర మాణశ్రల కుల గుణ 
విర్హితుుఁ జేపటిట  యిందుి విడిచిర  గ్లిల్.  

10.1-902-ఆటవ లద్వ 
విమల ఘనతరాతెవిజాఞ నవిదాచే 
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నిగుడలేక యుడుప నిభము లగుచుుఁ 
గర్ెమయముల ైన కతీువుల భవ మహా 
ర్ణవముుఁ గడవుఁ గోర నార్ు వీర్ు.  

10.1-903-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఉదాతసంపద నమిె నందతన యోద్యాగంబునన్ వ ఱుి ల ై 
మద్ాాగంబు విసరా్నీయ మని రీ మర్ుత యల్ వడిన్ మీర్ు మీ 
విదుాదిలుి లుఁ గప్రప గరా్నములన్ వేధ్వంచి గోవుల్ జనుల్ 
సద్యామృతుావుుఁ బొ ంద ఱ  ాలు్ ర యుుఁడమ; శ్ౌర్ాంబ వార్ాంబుగన్.  

10.1-904-కంద పదాము 
మీవ ంట వతుత  నే న  ై
రావణనాగంబు న కిక ర్య మొపపంగా 
ద్ేవగణంబులతోడను 
గోవిందుని మంద ల లిుఁ గ్ందలప్ెటటన్.  

10.1-905-వచనము 
అని యిట ి  పల్లకి జంభవ ైర  సంర్ంభంబున దంభోళి జళిప్రంచి, బింకంబున 
శంకింపక, కినకతోడ సంక లలు విప్రపంచిన, మహానిలప్ేిర తంబుల ై చని, నందుని 
మందమీుఁద నమోఘంబుల ైన మే్ఘంబులు మహ్ౌఘంబుల ై పనిి, పచిండగతిుఁ 
జండమరీచి మండలంబుుఁ గప్రప, ద్వవినిండి, ద్వశ లావర ంచి, రోద్యంతరాళ్ంబు 
నిర్ంతర్నీర్ంధ ినిబిడాంధకార్బంధుర్ంబుగ నిరోధ్వంచి, బల్లభం జన ద్వితీయ 
పాదపలివభగింబెైన బహిాెండభాడంబు చిలుి ల జలి్లంచినుఁ, ద్ొర్ుఁగు 
బహిససముదసిల్లలనిర్ఝర్ంబుల వడుపున న డతెగక తోర్ంబుల ైన నీర్ధ్ార్లం 
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గుర యుచు శిలల వర ించుచు, బిడుగుల ఱువుిచు, మిఱుి పలింబులు 
సమతలంబుల ై, యిేకార్ణవంబు ర్ూపునచూప్ర, నందు దుడు కడుఁచుచు విలయ 
శిఖిశిఖ్ాసంర్ంభ విజృంభమాణవిదుాలితావిలోకనంబుల మిఱు మిట ి గ్ని, 
స మెసరలంబో వు లేగలును, లేుఁగలకు మూతుల డాంబుల్లడి పళి్యభెైర్వ 
భేరీభాంకార్భీషణంబులగు గరా్నఘోష ణంబులుఁ జ వుడుపడి చిందఱవందఱ ల ైన 
డెందంబులం గంద్వ కుంద్వ వాిలు ధే్నువులును, ధ్ేనువుల వ నుక నిడుకొని 
దుర్ంత కలాపంత కాలకేళీవిశ్ాల కాలకంఠ గద్ా ఘాత పిభూతంబు ల ైన 
నిరాాతపాతంబులకు భీతంబుల ై హ్ర కి మొొకిక, ర్క్షర్క్ేతి శబాం బులు చేయు 
క ైవడి విడువని జడింబడి, సెైర ంపక శిర్ంబులు వంచుకొని, గద్దకంఠంబుల 
నంభార్వంబులు చేయు వృషభం బులును, వృషభాద్వ గోర్క్షణంబు చేయుచు 
దురాిర్ఘోర్ శిలా సార్ంబుల సార్ంబులు జ డి శరీర్ంబులు భార్ంబుల ైన మాొను 
పడు గోపకులును, గోపకులం బట ట కొని దటటంబెైన వానగ్ట ట నం బెట ట పడి 
బడుగునడుములు నుసులుపడ వడవడ వడంకుచు గోవిందునిం జీర్ు 
గోప్రకలును, గోప్రకాజన కఠ నకుచకలశయుగ ళ్ంబుల మఱుంగునం దలలు 
ప్ెట ట కొని పర్వశుల ైన శిశువు లుంగల్లగ , మహాఘోషంబుతోడ నషటంబెైన 
ఘోషంబుుఁ జూచి ప ిబుదుధ ల ైన గోపవృదుధ లు కొందఱు ద్ీనజనర్క్షకుండెైన 
పుండరీ కాక్షునకు మొొకిక యిటినిర . 

10.1-906-ఉతపలమాల 

అకకట! వానుఁ ద్యగ  వజి మాకుల మయిెాుఁ గదయా! కృషణ ! నీ 
వ కకడనుంట?ి వింతదడవేల సహించితి? నీ పద్ాబాముల్ 
ద్వకుకగ నుని గోపకులు ద్ీనత నొంద భయాపహార వ ై 
గకీుకనుఁ గావ కిట ి నికి కార్ుణికోతతమ! నీకుుఁ బాడియిే?  
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10.1-907-కంద పదాము 
ఈ యుఱుములు నీ మ్మఱుములు 
నీ యశనీఘోషణములు నీ జలధ్ార్ల్ 
నీ యాన తొలి్ల యెిఱుుఁగము 
కూయాల్లంపం గదయా! గుణర్తినిధ్ీ!  

10.1-908-కంద పదాము 
వార  బర్ు వయిెా మందల 
వార కి; నిద్ె పర్ులు లేర్ు వార ంపంగా; 
వార ద పటల భయంబును 
వార ర్ుహ్దళాక్ష! నేడు వార ంపుఁగద్.ే  

10.1-909-వచనము 
అనిన విని సర్ిజుఞ ండెైన కృషుణ ం డంతయు న ఱింగ . 

10.1-910-ఉతపలమాల 

తనొిక యింతగ ైకొనర్ు; తప్రపర ; యాగము చేసర ర్ంచుుఁ ద్ా 
మినుిననుండి గోపకులమీుఁద శిలల్ గుర యించుచుని వాుఁ 
డునిత నిరా్రేందవిిభవోదధతి గర్ినగాధ్వర్ూఢుడెై 
కనుిలుఁ గానుఁ డిందుిుఁ డిట ; గర్ిపర్ుం డొర్ుుఁగాన నేర్ుునే?  

10.1-911-కంద పదాము 
ద్ేవత లందఱు ననుిన  
సేవింతుర్ు; రాజామదముుఁ జ ందర్ు; చెఱుపం 
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గా వలదు; మానభంగముుఁ 
గావింపుఁగ వలయు శ్ాంతి గల్లగ డుకొఱక ై.  

10.1-912-వచనము 
అని చింతించి శిలావరి్హ్తుల ై శర్ణాగతుల ైన ఘోషజనుల ర్క్ించుట తగవని, 
సకలలోకర్క్షకుండెైన విచక్షణుండు. 

10.1-913-చంపకమాల 

కలుఁగకుుఁడమ వధూజనులు; కంపము నొందకుుఁడమ వజిేశిర్ుల్; 
తలుఁగకుుఁడమ కుమార్కులు; తకికనవార్లు ఱాలవానచే 
నలయకుుఁడమ; పశువజిము నకకడ నకకడ నిలినీకుుఁడమ; 
మ్మలుపున మీకు నీశిర్ుుఁడు మే్లగసుఁగుం గర్ుణారా్ుచితుత ుఁడెై.  
10.1-107- గోవర్ధనగ ర న తుత ట 

10.1-914-వచనము 
అని చెప్రప. 

10.1-915-కంద పదాము 
కిర  యిెై ధర్ యిెతితన హ్ర  
కర  సర్సరజముకుళ్ మ్మతుత గతిుఁ ద్వభిువన శం 
కర్కర్ుుఁడెై గోవర్థన 
గ ర  న తెత ం జకక నొకక కేలన్ ల్మలన్.  

10.1-916-కంద పదాము 
దండిని బహిాెండంబులు 
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చెండుల కియీుఁ బటిట  యెిగుర్ుఁ జిమ్మెడు హ్ర కిన్ 
గ్ండుఁ బెకల్లంచి యెితుత ట 
కొండొకపని గాక యొకక కొండా తలుఁపన్?  

10.1-917-వచనము 
ఇట ి  గ ర  యిెతిత . 

10.1-918-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బాలుం డాడుచు నాతపత ిమని సంభావించి పూగుతిత  క ం 
గేలంద్ాల్లునల్మల లేనగవుతోుఁ గృషుణ ండు ద్ా నమెహా 
శ్ ైలంబున్ వలకేలుఁ ద్ాల్లు విపులచేతంిబుగాుఁ బటెట  నా 
భీలాభచిుాత దుశిశలాచకిత గోప్ీ గోప గోపంకితకిన్.  

10.1-919-వచనము 
ఇట ి  గోతంిబు ఛతంిబుగాుఁ బటిట  గోపజనులకు గోపాలశ్ేఖ్ర్ుం డిటినియిె. 

10.1-920-కంద పదాము 
రా తలి్ల! ర్ముె తండమ!ి 
వేతిలు గోపకులు ర్ండు; వినుుఁ; డమ గర్త 
క్ాెతలమున నుండుుఁడు గో 
వాితముతో మీర్ు మీకు వలసరన యెిడలన్.  

10.1-921-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
బాలుం డమతుఁడు; కొండ ద్ొ డాద్వ; మహాభార్ంబు సెైర ంపుఁగాుఁ 
జాలండయ ; యని దీ్ని కింీద నిలువన్ శంకింపుఁగాబో ల; ద్ీ 
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శ్ ైలాంభోనిధ్వ జంతు సంయుత ధరాచకంీబు ప్ెైుఁబడా నా 
కేలలాి డదు; బంధులార్! నిలుుఁ డమ కింీదం బమిోదంబునన్.  

10.1-922-వచనము 
ఇట ి  పలుకుచుని హ్ర పలుకులు విని న మెనముెల నమిె కొండ యడుగున 
తమతమ యిముెలం బుతి మిత ికళ్తాిద్వ స మే్తుల ై గోవులుం ద్ార్ును 
గోపజనులు జనారా్నకర్ుణావలోక నామృతవరి్ంబున నాుఁకల్ల దపుపల 
చ్ప్ెపఱుంగక కృషణకథావినో దంబులనుండిర ; యివిిధంబున. 

10.1-923-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర ద్య రా్ండము కామ, గుబబశిఖ్ర్ం, బాలంబి ముకాత వళ్ళల్ 
పర్ుఁగం జార డు తోయబిందువులు, గోపాలాంగ నాపాంగ హా 
సర్ుచుల్ ర్తిచయంబు గాుఁగ, నచలచేతంిబు శ్లభిల ి ుఁ ద 
ద్వ్ ర భిదుా ర్ెదభంజి యిెై జలధరాఖినిపజిార్ంజి యిెై.  

10.1-924-కంద పదాము 
రాజీవాక్షునిచే నొక 
రాజీవముభంగ  శ్ ైలరాజము మ్మఱసెన్; 
రాజేంద!ి మీుఁద మధుకర్ 
రాజి కియీన్ మే్ఘరాజి రాజిల ి ుఁ గడున్.  

10.1-925-కంద పదాము 
వడగి్ని బలర పు పనుపున 
నుడుగక జడి గుర సె నే డహ్ో రాతమిు; ల 
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యిెాడ గోపజనులు బతిికిర  
జడుిఁ దడియక కొండగ్డుగు చాట న నధ్వపా!  

10.1-926-వచనము 
ఇట ి  హ్ర  యేి డహ్ో రాతంిబులు గ ర  ధర ంచిన గ ర భేద్వ విసరగ  వేసర  కృషుణ  
చర తంబులువిని వ ఱుఁగుపడి విఫలమనోర్థుండెై మే్ఘంబుల 
మర్ల్లంచుకొనిచనియిె నంత నభోమండలంబు విద్య ా తమాన ఖ్ద్య ాతమండలం 
బగుట విని గోవర్థనధర్ుండు గోపాలకు లకు యిటినియిె. 

10.1-927-కంద పదాము 
ఉడగి ను వానయు గాల్లయు 
వడచిెడి నదుల లిుఁబొ లుప వఱదల్లగ ర ుఁ; గ్ం 
డడుగున నుండక వ డలుుఁడు 
కొడుకులుుఁ గోడండుి సతులు గోవులు మీర్ున్.  

10.1-928-వచనము 
అనిన విని సకల గోపజనులు శకటాదుాపకర్ణ సమే్తుల ై గోవులుం ద్ార్ును 
గ్ండ యడుగు విడిచివచిు ర్చుాతుండును జ చెుర్ుఁ దొ్ లి్లంటి యటి 
నిజసాథ నంబున గ ర నిల్లప్ె; నంత వలివుల లిం గృషుణ నిుఁ గ్గల్లంచుకొని సముచిత 
పకిార్ంబుల సంభావించి దీ్వించిర ; గోప్రకలు సేసల్లడి, దధానికబళ్ంబు 
లగసంగుచు నాశ్రర్ిద్వంచిర ; నంద బలభద ిరోహిణీ యశ్లద లాల్లంగనంబుజేసర 
భదవిాకాంబులు పల్లకిర  సరదధసాధాగంధర్ివర్ులు విర్ులుగుర యించిర  సుర్లు 
శంఖ్ దుందుభులు మొోయించిర ; తుంబుర్ు పమిుఖ్ులయిన గంధర్ుిలు పాడి; 
ర్పుపడు. 
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10.1-929-కంద పదాము 
వలివకాంతలు దన కథ 
ల లిను బాడంగ నీర్జకే్షణుుఁ డంతన్ 
వలివబలసంయుతుుఁడె ై
యలిన గోషఠ ంబుుఁ జేర  నవనీనాథా!  
10.1-108- గోపకులు నందునికజి పుపట 

10.1-930-వచనము 
అయావసర్ంబునుఁ గృషుణ చర తంిబులు తలంచి వ ఱుఁగుపడి గోపజనులు నందున 
కిటినిర . 

10.1-931-సీస పదాము 
కనుిలు దె్ఱవని కడుచినిి పాపుఁడెై; 
 ద్ానవిుఁ జనుుఁబాలు ద్ాిగ  చంప్;ె 
మూడవ న లనాుఁడు ముదుా ల బాలుుఁడెై; 
 కోప్రంచి శకటంబుుఁ గూలుఁ దన ి; 
నేుఁడాద్వ కుఱిుఁడెై యెిగసర తృణావర్ుత ; 
 మ్మడుఁ బట ట కొని కూల్లు మృతునిుఁ జేసెుఁ; 
దలి్ల వ నిలకున ై తను ఱో లుఁ గటిటనుఁ; 
 గ్మర్ుుఁడెై మదుా లు గూల నీడెుుఁ;  

10.1-931.1-తటేగతీి 

బసుల కేపీులుఁ గాచుచు బకునిుఁ జీఱె; 
వ లుఁగతో వతాద్ెైతుాని వేసిర గ డప్ె; 
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సబలుుఁడెై ఖ్ర్ద్ెైతుాని సంహ్ర ంచ;ె 
నితుఁడు కేవల మనుజుుఁడే యిెంచి చూడ.  

10.1-932-కంద పదాము 
తెంపర  యిెై రామునిచేుఁ 
జంప్రంచెుఁ బలింబు; మింొగ ుఁ జట ల దవాగ ిన్; 
స ంపు చెడుఁ ద్ొికిక గాళియుుఁ 
దుింపక కాళింద్వ వ డలుఁ ద్యల న్ ల్మలన్.  

10.1-933-కంద పదాము 
ఏడేండి బాలుుఁ డెకకడ? 
కీడీం గర  తమిె యెితుత  కియీ నందఱముం 
జూడ గ ర  యిెతుత  టెకకడ? 
వేడుక నొక కేల నేడు వ ఱ గ్ుఁ గాద్ే.  

10.1-934-కంద పదాము 
ఓ! నంద! గోపవలిభ! 
నీ నందనుుఁ డాచర ంచు నేర్పర తనముల్ 
మానవులకు శకాంబుల ; 
మానవమాతుిండె నీ కుమార్ుుఁడు తండమ!ి  

10.1-935-వచనము 
అనిన విని నందుండు వార్లం జూచి మునుి తనకు గర్్మహాముని చెప్రపన 
సంకేతంబు తెల్లప్ర “శంకలేదు; కృషుణ ండు లోకర్క్షకుండెైన పుండరీకాక్షుని 
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నిజాంశంబనుచు నంతర్ంగంబునం జింతింతు” నని పల్లకిన వ ఱుఁగుపడి 
గోపకులు కృషుణ ం డనంతుండని పూజించి; ర్ంత. 
10.1-109- ఇందుి డు ప గడుట 

10.1-936-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  కేలన్ గ ర  యిెతిత  వరి్జలఖినాిభీర్ గోరాజికిన్ 
శర్ణంబెైనుఁ ద్వలిోక రాజామదముం జాల్లంచి నిర్్ర్ుిుఁడెై 
సుర్భిం గూడి బలార వచిు కనియిెన్ స ంప్ేద్వ దుషటపజిే 
శిర్దురాెన నిరాకర షుణ  కర్ుణావర ధషుణ  శ్రకీృషుణ నిన్.  

10.1-937-కంద పదాము 
కని యిందుిుఁడు పూజించెను 
ద్వనకర్నిభ నిజ కిరీటద్ీధ్వతిచేతన్ 
ముని హ్ృదలంకర్ణంబులు 
సునతోదధర్ణములు నందసుతుచర్ణంబుల్.  

10.1-938-వచనము 
ఇట ి  నమసకర ంచి కర్కమలంబులు ముకుళించి హ్ర కి హ్ర  హ్యుండు 
యిటినియిె. 

10.1-939-సీస పదాము 
పర్మ నిధ్ానంబు; భాసుర్ సతింబు; 
 శ్ాంతంబు; హ్త ర్జసతమము; నితా 
మధ్వక తపో మయ; మట ి  గావున మాయ; 
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 న గడెడి గుణములు నీకు లేవు 
గుణహమనుుఁడవు గాన గుణముల నయిెాడి; 
 లోభాద్వకములు నీలోనుఁ జేర్ 
వ ైన దురా్ననిగహీ్ము శిషటర్క్షయుుఁ; 
 దగ ల్ల జేయుఁగ దండధ్ార  వగుచు 

10.1-939.1-తటేగతీి 

జగముభర్తవు; గుర్ుడవు; జనకుుఁడవును 
జగదధ్ీశుల మను మూఢజనులు దలుఁక 
నిచుపుటిటన ర్ూపంబు ల్మవు ద్ాల్లు 
హితము జేయుదు గాద్ె లోకేశిరేశ!  

10.1-940-కంద పదాము 
నావంటి వ ఱిివార ని 
శ్రవీలిభ! నీవు శ్ాసరత  చేసరతివేనిం 
గావర్ము మాని పె్దాల 
తోివన్ జర్ుగుదుర్ు బుద్వధతోడుత నీశ్ా!  

10.1-941-కంద పదాము 
ఒకొకక లోకముుఁ గాచుచు 
న కుకడు గర్ిమున నేమ్మ యిాశుల మనుచుం 
జొకిక ననుబో టి వ ఱుి లు 
నికకము నీ మహిమ దె్ల్లయనేర్ ర్నంతా!  
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10.1-942-ఆటవ లద్వ 
వాసుద్ేవ! కృషణ ! వర్ద! సితంత!ి వి 
జాఞ నమయ! మహాతె! సర్ిపుణా 
పుర్ుష! నిఖిలబీజభూతాతెకబహి్ె! 
నీకు వందనంబు నిషకళ్ంక!  

10.1-943-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
నీ సామర్థయ మ్మఱుంగ మే్ఘములచే నీ ఘోషమున్ భీషణో 
గాీసార్ంబున ముంచితిన్ మఖ్ము నాక ై వలివుల్ చేయ ర్ం 
చ  ోసరేిశ! భవనెహ్తిమున నా యుద్య ాగ మిటియిెా; నీ 
ద్ాసున్ ననుిుఁ గృతాపరాధుుఁ గర్ుణన్ దర శంపవే మాధవా!  

10.1-944-మతేతభ వికీీడతిము 
నిను బహిాెదు ల ఱుంగలేర్ు; జడతానిషుఠ ండ లోకతయిా 
వనదురాెనగర షుఠ ుఁడన్; విపులదుర ైిదుషాభూయిషుఠ ుఁడన్; 
వినయతాాగకనిషుఠ డం; గుజన గర ిశ్ేషీుఠ ుఁడన్; ద్ేవ! నీ 
ఘనల్మలావిభవంబు ప్ెంపుుఁ ద్ెల్లయంగా న విుఁడన్? సర్ిగా!  

10.1-945-వచనము 
అనిన విని నగుచు జలధర్గంభీర్ ర్వంబున శకుీనకుం జకి ీయిటినియిె. 

10.1-946-మతేతభ వికీీడతిము 
అమరాధ్ీశిర్! లక్ిెతోుఁ దగ ల్ల యిటింధుండవ ై యుని నీ 
సమద్యద్యికముుఁ దుించివ ైచుటకు నీ జనింబుుఁ దప్రపంచితిం 
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బమిదశ్రరీ్త దండధ్ార నగు నన్ భావింపుఁ; డెవాిుఁడు ని 
కకము శిక్ింపుఁ దలంతు వాని నధనుం గావింతు జంభాంతకా!  

10.1-947-కంద పదాము 
నా యాజఞ జేయు చుండుము 
నీ యధ్వకార్ంబునందు నిలువు; సురేంద్ాి! 
శ్రయీుతుుఁడవ ై మద్వంపకు 
శ్ేయీంబులు గలు్ ుఁ; బొ ముె సరతకర గమనా!  
10.1-110- కామధ్నేువు ప గడుట 

10.1-948-వచనము 
అని యిట ి  జిషుణ నిం బలుకుచుని కృషుణ నికి మొొకిక గోగణసమే్త యయిన 
కామధ్ేనువు భకతజనకామధ్ేనువ ైన యిాశిర్ునకు యిటినియిె. 

10.1-949-కంద పదాము 
విశ్ేి శ! విశిభావన! 
విశ్ాికృతి! యోగ వందా! విను నీచేతన్ 
శ్ాశితుల మ్మైతి మిపుపడు 
శ్ాశితముగుఁ గంటి మధ్వక సౌఖ్ాంబు హ్రీ!  

10.1-950-వచనము 
ద్ేవా! మాకుం బర్మద్ెైవంబ విందుిండవు భూసుర్గోసుర్సాధు 
సౌఖ్ాంబులకొఱకు నినిిందుినిం జేసర పటటముగట ట మని విర ంచి నియమించి 
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పుతెత ంచె నీవు భూతలభూర భార్నివార్ణంబు చేయ నవతర ంచిన హ్ర ” వని 
పల్లకి యంత. 

10.1-951-మతేతభ వికీీడతిము 
సుర్భిక్మర్ములన్ సుర్ద్విపమహాశుండాలతానీత ని 
రా్ర్గంగాంబువులన్ నిల్లంపజననీ సనౌెనిసంఘంబుతో 
సుర్నాథుం డభిషరకుత ుఁ జేసర పల్లక న్ స ంపార్ గోవిందుుఁ డం 
చు ర్ణాకాీంతవిపక్షుుఁ ద్యయజదళాక్షున్ సాధుసంర్క్షణున్!  

10.1-952-సీస పదాము 
తుంబుర్ నార్ద్ాదులు సరదధచార్ణ; 
 గంధర్ుిలును హ్ర కథలు పాడి 
ర్మర్కాంతలు మింట నాడిర  వేలుపలు; 
 కుర యించి ర్ంచిత కుసుమవృషరట 
జగములు మూుఁడును సంతోషమును బొ ంద్ెుఁ; 
 గుఱుి ల చనుిలం గుర సెుఁ బాలు 
నవజలంబులతోడ నదుల లిుఁ బవిహించె; 
 నిఖిల వృక్షములు దే్నియలు బడిసె 

10.1-952.1-తటేగతీి 

సర్ిలతికల ఫల పుషప చయము లమర ుఁ 
బర్ితంబులు మణిగణపభిల నొప్ెపుఁ 
బాిణులకున లి తమలోని పగలుమాన  
వాసుద్ేవుని యభిషేక వాసర్మున.  
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10.1-953-వచనము 
ఇట ి  గోపగోగణపతితింబునకు గోవిందు నభిషరకుత ంజేసర వీడొకని పుర్ందర్ుండు, 
ద్ేవగణంబులతో ద్వవంబున కర గ  నంత. 
10.1-111- వర్ుణునినుండతిండిిద్చెుుట 

10.1-954-సీస పదాము 
నందుుఁ డేకాదశినాుఁ డుపవాసంబు; 
 చేసర శ్రహీ్ర ుఁబూజ చేసర దనుజ 
వేళ్ యెిఱుంగక వేగక ముందర్; 
 ద్ాిదశ్రసాినంబుుఁ దగ నొనర్ప 
యమునాజలము చ్ర్ నంద్ొకక ద్ెైతుాండు; 
 నందుని వర్ుణుని నగర్మునకుుఁ 
గ్నిపో వుఁ దకికన గోపకు లందఱు; 
 నందగోపకునిుఁ గానక కలంగ  

10.1-954.1-తటేగతీి 

రామకృషుణ లుఁ బేర్కని ర్వము జేయుఁ 
గృషుణ ుఁ డమశుండు తమ తండిిుఁ గ కుర్ుప్ెటిట 
వర్ుణభృతుాండు గ్నిపోయి వర్ుణుుఁ జేర్ుు 
టెఱిుఁగ  ర్యమున నచోుటి కేుఁగ  నధ్వప!  

10.1-955-వచనము 
అపుపడు. 
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10.1-956-కంద పదాము 
వచిున మాధవుుఁ గనుుఁగ్ని 
చెచుెర్ వర్ుణుండు పూజ చేసర వినతుుఁడెై 
యచుుగ నిటిని పల్లక ను 
విచుేసరతి ద్ేవ! నా నివశేంబునకున్,  

10.1-957-ఉతపలమాల 

ఏ విభు పాదపదెర్తు ల నిుఁడు న విర్ుుఁ బొ ందలేని పె్ం 
ద్యివుఁ జర ంతు ర్టిట  బుధతోషక! నీ వర్ుద్ెంచుటం బమిో 
ద్ావృతమయిెాుఁ జితతము కృతార్థత నొంద్ె మనోర్థంబు నీ 
సేవుఁ బవితభిావమును జ ంద్ె శరీర్ము నేుఁడు మాధవా!  

10.1-958-ఉతపలమాల 

ఏ పర్మే్శిర్ున్ జగముల్లనిిటిుఁ గప్రపన మాయ గపపుఁగా 
నోపక పార్తంతయిముననుండు మహాతెక! యటిట  నీకు ను 
ద్ీాప్రతభదమిూర తకి సుధ్జీనర్క్షణవర తకిం దనూ 
తాపము వాయ మొొక కద నుద్ార్తపో ధనచకవీర తకిన్.  

10.1-959-చంపకమాల 

ఎఱుుఁగుఁడు వీుఁడు నా భట ుఁ డొకించుకయిెైన మనంబులోపలం 
ద్ెఱుకువలేక నీ జనకుుఁద్ెచెు; దయంగ్నిప ముె ద్యిహ్మున్ 
మఱవుము ననుి నీ భట ని మనిన చేయుము నీదు సైెర్ణన్ 
వఱలుదుుఁగాద్ె యో! జనకవతసల! నిర్ెల! భకతవతసలా!  
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10.1-960-వచనము 
అని ఇట ి  పలుకుచుని వర్ుణునిం గర్ుణించి, తండింి ద్యడొకని హ్ర  తిర గ వచెు; 
నంత నందుండు తనుి వ నుిండు వర్ుణనగర్ంబుననుండి విడిప్రంచి తెచిున 
వృతాత ంతబంతయు బంధువుల క ఱింగ ంచిన వార్లు కృషుణ ం డమశిర్ుండని 
తలంచి; ర్ఖిలదర్శనుం డమశిర్ుండును వార్ల తలంప్ెఱింగ  వార  కోర క సఫలంబు 
చేయుదునని వార  నందఱి బహి్ెహ్రదంబున ముంచి యిెతిత . 

10.1-961-ఆటవ లద్వ 
పకిృతిుఁ గామకర్ె పర్వశమ్మై యుచు 
నీచగతులుఁ బొ ంద్వ న ఱయ భమిసర 
తిర్ుగుచుని జనము తెల్లయనేర్దు నిజ 
గతి విశ్ేష మీ జగంబు నందు.  

10.1-962-మతేతభ వికీీడతిము 
అని చింతించి దయాళ్ళుఁడెైన హ్ర  మాయాదూర్మ్మై, జఞాతి యిెై, 
యనిర్ూపాంబయి, సతామ్మై, యిెఱుకయిెై, యానందమ్మై, బహి్ెమ్మై, 
యనఘాతుెల్ గుణనాశమందుుఁ గను నితాాతీెయ లోకంబు గ ీ
కుకనుఁ జూపె్ం గర్ుణారా్ుచితుత ుఁ డగుచున్ గోపాలకశ్ేణీికిన్.  

10.1-963-వచనము 
ఇట ి  హ్ర  మునికూీర్ుండు ప ంద్వన లోకమంతయుం జూప్ర, బహి్ెలోకంబునుం 
జూప్రనం జూచి, నంద్ాదులు పర్మానందంబునుం బొ ంద్వ వ ఱుఁగుపడి 
హ్ంససిర్ూపకుండెైన, కృషుణ నిం బొ డగని ప గడి పూజించి; ర్ంత. 
10.1-112- శర్ద్ాి తి ిగోప్రకలుజేర్వచుుట 
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10.1-964-చంపకమాల 

కలువలమే్ల్లకందువలు, కాముని కయాపు నేలలున్, విర్ 
కుత లు దలడించువేళ్లు, చకోర్క పంకుత ల భోగకాలముల్, 
చెలువలు సైెర్ణల్ విడిచి చికుకతఱుల్, ఘనచంద ిచంద్వికా 
జిల్లత ద్వశల్, శర్నిిశలు, జార్కదురా్శ లయిెా నయిెాడన్.  

10.1-965-ఆటవ లద్వ 
కామతంతటిీక, కలువల జఞక, కం 
దర్ుపడాక, విట లతాల్లె పో క, 
చకితచకవీాక, సంప్ీితజనలోక, 
రాక వచెు మే్లురాక యగుచు.  

10.1-966-కంద పదాము 
పతి తన కర్ముల కుంకుమ 
సతి మొగమున నలుఁదుభంగ  సముదయవేళాం 
చితకర్రాగమున నిశ్ా 
పతి ర్ంజించెన్ నరేంద!ి పాికసతి మొగమున్.  

10.1-967-సీస పదాము 
విటసేనప్ెై దండువ డల డు వలరేని; 
 గ్ల ి నప్ెై హేమకుంభ మనుఁగుఁ 
గాముకధృతివలి్లకలు ద్ెంిపన తితన; 
 శంబరాంతకు చేతి చక ీమనుఁగ 
మార్ుండు పాంథుల మానాటవులు గాలపుఁ; 
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 గూర ున నిపుపల కుపప యనుఁగ 
విర్హిమృగముెల వేటాడ మదనుండు; 
 ద్ెచిున మోహ్ంపు ద్ీమ మనుఁగ 

10.1-967.1-ఆటవ లద్వ 
వింతనునుపు గల్్ల వృతతమ్మై యర్ుణమ్మై 
కాంతితోుఁ జకోర్గణము లుబబుఁ 
బొ డుపుకొండ చకికుఁ బొ డిచె రాకాచంది 
మండలంబు గగనమండలమున.  

10.1-968-వచనము 
ఇట ి  ప డమి నవకుంకుమాంకిత ర్మాముఖ్మండలమండనం బెై యఖ్ండంబెైన 
చందమిండలంబు ప డగని పుండరీకనయనుండు యమునాతటంబున 
జగనోెహ్నంబుగ నొకక గీతంబు పాడిన విని, పరాయతతచితతల ై తతతఱంబున 
వేతిలే పనులకుంజేతు లాడకయు, గోవులకుం గేపీులవిడువకయు విడిచి 
విడిచియు నీడకయు నీడి యిాడియు, నీడినపాలు కాుఁపకయుుఁ గాుఁచి 
కాుఁచియుుఁ, గాుఁగ న పాలు డింపకయు డించి డించియు, డించినపాలు బాలుర్ 
కుుఁ బో యకయుుఁ బో సర పో సరయుుఁ, బతులకుుఁ బర చర్ాలు చేయకయుుఁ జేసర 
చేసరయు, నశనంబులు గుడువకయుుఁ గుడిచి కుడిచియుుఁ, గుసుమంబులు 
ముడువకయు ముడిచి ముడిచియుుఁ, ద్ొడవులు దొ్డగకయు ద్ొడిగ  తొడిగ యు, 
గోషటంబుల పట ట ల నుండకయుుఁ, బాయసంబు న ఱయ వండకయు, 
నయిెైాయిెడల నిలువం బడకయుుఁ, గాట కలు సూటినిడకయుుఁ, గుర్ులు 
చకకనొతతకయుుఁ, గుచంబుల గంధంబులు కలయ మ్మతతకయుుఁ, బయిెాదలు విప్రప 
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కపపకయు, సఖ్ులకుం జ పపకయు, సహ్ో దర్ులు మగలు మామలు 
మఱందులు బిడాలు నడాంబుచని నివార ంపం దలార ంపక సంచల్లంచి, 
పంచభలుి ని భలింబుల మొలింపు జలుి ల ప్ెలుి నం దలిడిలి్ల డిలిపడి, 
మొగ ళ్ుగమి వ లువడి; యులిసరలుి  తటిలితల ప ందున మందగమన 
లమందగమనంబుల మంద వ లువడి గోవిందసందర్శనంబునకుం జనిర ; 
అపుపడు. 

10.1-969-మతేతభ వికీీడతిము 
తర్ుణుల్ గ్ందఱు మూలగేహ్ముల నుదాండించి రారాక త 
ద్విర్హాగ ిం బర తాప మొందుచు మనోవీధ్వన్ విభున్ మాధవుం 
బర ర్ంభంబులు చేసర జార్ుుఁ డనుచున్ భావించియుం జొకిక ప ం 
ద్వర  ముకితన్ గుణద్ేహ్ముల్ విడిచి పిీ్తిన్ బంధనిర్ుెకతల ై.  

10.1-970-వచనము 
అనిన నరేందుిం డిటినియిె. 

10.1-971-కంద పదాము 
జార్ుుఁడని కాని కృషుణ ుఁడు 
భూర పర్బహి్ె మనియు బుద్వధ ుఁ దలంపన్ 
నేర్ర్ు; గుణమయద్ేహ్ము 
లే రీతిన్ విడిచి ర ంతు? ల ఱిుఁగ ంపు శుకా!  

10.1-972-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె. 
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10.1-973-మతేతభ వికీీడతిము 
మును నేుఁజ ప్రపతిుఁ జకికీింబగతుుఁడెై మూఢుండు చెైదుాండు ప్ెం 
పునుఁ గ ైవలాపదంబు నొంద్ెుఁ; బిియల ై ప ందంగ రాకునిద్ే? 
యనఘుం డవాయుుఁ డపిమే్యుుఁ డగుణుం డెైనటిట  గోవిందమూ 
ర త నర్శ్ేణీికి ముకితద్ాయియిె సుమీ! తెలింబు భూవలిభా!  

10.1-974-ఆటవ లద్వ 
భాంధవమున న ైనుఁ బగన ైన వగన ైనుఁ 
బీితిన ైనుఁ బాిణభీతిన ైన 
భకితన ైన హ్ర కిుఁ బర్తంతుిల ై యుండు 
జనులు మోక్షమునకుుఁ జనుదు ర్ధ్వప!  

10.1-975-వచనము 
అట  గావునుఁ బర్మపుర్ుషుండు, నజుండును, యోగీశిరేశిర్ుండు న ైన హ్ర ని 
సో కిుఁన సాథ వర్ం బైెన ముకతంబగు; వ ఱుఁగుపడ వలవదు, యివిిధంబున. 
10.1-113- గోప్రకలకు నీతులు చపెుపట 

10.1-976-కంద పదాము 
ఘన మధుర్ గీత నినదము 
విని వచిున గోప్రకలను వీక్ించి నయం 
బున మే్టి సుగుణి నేర్పర  
తన వాగ ైిభవము మ్మఱయుఁ దగ నిటినియిెన్.  

10.1-977-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
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మే్లా మీకు భయంబు పుటటదుగద్ా మీ మందకున్? సరంహ్శ్ా 
ర్ూా లానేకప ముఖ్ాముల్ ద్వర గ డిన్ దూర్ంబు లేతెంతురే? 
యేిలా వచిుతి? రీ నిశ్ా సమయమం ద్వచోుట వర తంతురే? 
చాలుంజాలు లతాంగులార్! చనుుఁడమ సంప్ీితితో మందకున్.  

10.1-978-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
మీరేతెంచినజాడుఁ గానక వగన్ మీ తలుి లుం దండుిలున్ 
మీ రాముల్ మఱదులతనూజులు గుర్ుల్ మీసో దర్ులబంధువుల్ 
మే్ర్ల్ మీఱిర  లేర్ు పోయి ర్నుచున్ మీ ఘోష భూభాగమం 
ద్ేరతీిం బర కించిరో తగవులే యిా సాహ్సో ద్య ాగముల్?  

10.1-979-చంపకమాల 

ఇలువడి సుని చేసర, హ్ృదయేిశుల సరగు్ లుఁ జంప్ర, యతతమా 
మల న ర యించి, సో దర్ులమానము సూఱలుపుచిు, తలి్లదం 
డుిల ర్ుచిమానిు, బంధులకు రోుఁత యొనర్ుుచు జార్వాంఛలన్ 
వలనఱి సతుకలాంగనలు వతుత ర ? లోకులు చూచి మ్మతుత రే?  

10.1-980-సీస పదాము 
పాిణేశుుఁ డెఱిుఁగ నుఁ బాిణంబునకుుఁ ద్ెగు; 
 దండించు న ఱిుఁగ న ధర్ణివిభుుఁడు 
మామ యెిఱింగ న మనువ లిుఁ జ డిపో వుుఁ; 
 దలవర  యిెఱిుఁగ నుఁ దగులు జేయు 
తల్లదండుి ల ఱిుఁగ నుఁ దలల తతకుండుదు; 
 రేరాల ఱింగ న న తితప డుచు 
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నాతెజు ల ఱిుఁగ న నాదర ంపర్ు చూచి; 
 బంధువు ల ఱిుఁగ న బహి యొనర్ుత  

10.1-980.1-ఆటవ లద్వ 
ర తర్ు ల ఱిుఁగ రేని న ంతయుుఁ జులకుఁగాుఁ 
జూతు; ర ందు నందు సుఖ్ము లేదు; 
యశము లేదు నిర్ాయానందమును లేదు 
జార్ుుఁ జేర్ుఁ జనదు చార్ుముఖ్కి.  

10.1-981-కంద పదాము 
నడవడి కొఱ గాకునిను 
బడుగ ైనుఁ గుర్ూప్రయైెినుఁ బామర్ుుఁ డెైనన్ 
జడుడెైన రోగ యిెైనను 
విడుచుట మరాాద గాదు విభు నంగనకున్.  

10.1-982-చంపకమాల 

ఇద్వ యమునానద్ీజల సమే్ధ్వత పాదప పలివపసిూ 
నదళ్విరాజితంబగు వనంబు; మనంబుల మే్ర్ దప్ెపనో? 
ప ద్వుఁగ ట నేడుు బిడాలకుుఁ బో యుుఁడు పాలు; విడుండు లేుఁగలన్ 
మొదవులకున్; నిజేశిర్ుల ముద్వాయలార్! భజింపుుఁ డొపుపగన్.  

10.1-983-చంపకమాల 

వనితలు ననుిుఁ గోర  యిట వచిుతి, ర ంతుఁ గ్ఱంత లేదు మే్ 
లగనర ; సమసత  జంతువులు నోల్లుఁ బిియంబులుగావ ? నాకు న ై 
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నను నిలువంగుఁ బో లదు, సనాతన ధర్ెము లాుఁడువార కిం 
బెనిమిట లన్ భజించుటలు ప్ెదాలు చెపుపచు నుందు ర ల ి డన్.  

10.1-984-కంద పదాము 
ధ్ాానాకర్ణన దర్శన 
గానంబుల నా తలంపు గల్లగ నుఁ జాలుం 
బూన దర్ు కృతార్థతిము 
మానవతుల్! చనుుఁడు మర్ల్ల మంద్వర్ములకున్;  

10.1-985-వచనము 
అనిన విని. 
10.1-114- గోప్రకల ద్నీాలాపములు 

10.1-986-సీస పదాము 
విర్హాగ ి శిఖ్లతో వ డలు నిటూట ర్ుపల; 
 ముమెర్ంబులుఁ గంద్వ మోముల ండుఁ 
గనుిల వ డల డి కజాలధ్ార్లుఁ; 
 గుచ కుంకుమంబులు గుీసరస పాఱుఁ 
జ కుకలుఁ జేర ున చేతుల వేుఁడిమి; 
 మోముుఁదముెల మే్ల్లముర్ువు డిందుఁ 
బొ ర ుఁబొ ర ుఁ బుంఖ్ానుపుంఖ్ంబుల ై తాుఁకు; 
 మదనుకోలల ధ్ెైర్ామహిమ వ డల 

10.1-986.1-తటేగతీి 
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దుఃఖ్భర్మున మాటలు ద్ొట ిపడుఁగుఁ 
బిియము లాడని ప్రియుుఁజూచి బెగ్డిలి్ల 
చర్ణములు నేల వాియుచు సంభమిమునుఁ 
గాంత ల లిను వగల నాకాీంత లగుచు.  

10.1-987-వచనము 
ఇటినిర . 

10.1-988-మతేతభ వికీీడతిము 
అకటా! నమిెతిమే్ము; కూీర్ుుఁడన నినిర్ింబె? మా యిండిలో 
సకలవాాపుత ల డించి నీ పదసరోజాతంబు లర ుంపుఁ జి 
కకక యిేతెంచితి, మీశుుఁ; డాఢుాుఁడవు; మోక్ాసకుత లం గాచు పో  
ల్లకుఁ గావందగు గావవే? విడువ మే్లే కాంతలన్ భాింతలన్.  

10.1-989-మతేతభ వికీీడతిము 
పతులన్ బిడాల బంధులన్ సతులకుం బాటించుటే ధర్ెప 
దధతి య్ నంటివి; ద్ేహ్ధ్ార ణులకున్ ధర్ెజఞ! చింతింపుమా; 
పతి పుతాిద్వక నామమూర త వగుచున్ భాసరలుి  నీ యందుుఁ ద 
తపతి పుతాిద్వక వాంఛలన్ సల్లప్ర సంభావించు టనాాయమే్?  

10.1-990-మతతకోకిలము 
నీ పయిన్ ర్తి చేయుచుందుర్ు నేర్పర్ుల్; సతతప్రియో 
ద్ీాపకుండవు; గాన న విగ ద్ెచుు నాథ సుతాదులం 
జూప నేటిక?ి మనెహాశలు చుటిట  నీకడ నుండుఁగాుఁ 
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బాపనేల? మద్ీయ తాపముుఁ బాపుఁ బో లుుఁ గృపానిథీ!  

10.1-991-సీస పదాము 
నీ పాదకమలంబు న మిె డగ్ఱుఁ గాని; 
 తర్ల్ల పో వంగుఁ బాదములు రావు; 
నీ కరాబాంబులు న ఱి నంటితివుఁ గాని; 
 తకికన పనికి హ్సతములు చ్ర్వు; 
నీ వాగమృతధ్ార్ నిండుఁ గోీలన  గాని; 
 చెవులనా భాషలుఁ జేర  వినవు; 
నీ సుందరాకృతి నియతిుఁ జూడుఁగుఁ గాని; 
 చూడ వనాంబులుఁ జూడికకవలు;  

10.1-991.1-ఆటవ లద్వ 
నిన ికాని పలుకనేర్వు మా జిహ్ి; 
లగలి ననుచుుఁ బలుకనోడ వీవు 
మా మనంబు ల లి మర్ప్రంచి దొ్ంగ ల్ల 
తేమి చేయువార్ మింకుఁ? గృషణ !  

10.1-992-చంపకమాల 

సరర కి నుద్ార్ చిహ్ిములు చేయు భవచుర్ణార్విందముల్ 
సర్సరజనేత!ి మా తపము సంపదుఁ జేర తి మ్మటటకేలకున్ 
మర్లుఁగ లేము మా మగల మాటల నొలిము; పదెగంధముల్ 
మర్గ నతేుఁట  లనా కుసుమంబుల చెంతను జేర్నేర్ుునే?  
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10.1-993-ఆటవ లద్వ 
సవతు లేక నీ విశ్ాల వక్షసథల్లుఁ 
ద్ొళ్సరతోడుఁ గూడుఁ ద్యయజాక్ష! 
మనుపుమనుచు లక్ిె మాన ైన నీ పాద 
కమలర్జముుఁ గోర్ుుఁగాద్ె కృషణ !  

10.1-994-ఉతపలమాల 

అతతలు మామలున్ వగవనాఱడి కోడక నాథులన్ శుగా 
యతుత లుఁజేసర యిలిర్ుస లాఱడి పో వుఁగ నీదునవుిలన్ 
మ్మతతనిమాటలన్ మర్ుుఁడుమే్లగకని యేిుఁచిన వచిునార్ మే్ 
ప తుత ల నొలిమో పుర్ుషభూషణ! ద్ాసాము ల్లచిు కావవే.  

10.1-995-మతేతభ వికీీడతిము 
మగువల్ చికకర  తొలి్ల వలిభులకున్? మనిించి తదిలిభుల్ 
మగపంతంబు తలంపరే? తగులముల్ మా పాలనే పుటెటనే? 
మగవారాడెడి మాటలే తగవు నీ మాటల్ మనోజాగ ిచేుఁ 
బొ గలంజాలము; క్ుఁగల్లంపుము మముం బుణాంబు పుణాాతెకా!  

10.1-996-ఉతపలమాల 

కుండలద్ీపత  గండమును గుంచిత కుంతల ఫాలమున్ సుధ్ా 
మండితపలివాధర్ము మంజులహాసవిలోకనంబున ై 
యుండెడు నీ ముఖ్ంబుుఁగని యుండుఁగ వచుున ? మనెధ్ేక్షు కో 
దండవిముకత బాణముల ద్ాసుల మయిెాద; మాదర ంపవే.  
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10.1-997-సీస పదాము 
నీ యధరామృతనిర్ఝర్ంబులు నేడు; 
 చేర  వాతెర్లప్ెైుఁ జిలుకకుని 
నీ విశ్ాలాంతర్ నిర్ెలవక్షంబుుఁ; 
 గుచకుటెలంబులుఁ గూర్పకుని 
నీ ర్మాతర్ హ్సతనీర్జాతంబులు; 
 చికుర్బంధంబులుఁ జేర్పకుని 
నీ కృపాలోకననివహ్ంబు మ్మలిన; 
 న మొెగంబుల మీుఁద నిలుపకుని 

10.1-997.1-ఆటవ లద్వ 
నీ నవీన మాననీయసలాి పంబు 
కర్ణర్ంధది్వశలుఁ గపపకుని 
న ట ి  బతిుకువార్? మ్మందుుఁ జేర డువార్? 
మధ్వప! వినుఁగుఁ దగద్ె యాుఁడుకుయులు 

10.1-998-మతేతభ వికీీడతిము 
భవద్ాలోకన హాస గీతజముల ై భాసరలుి  కామాగుిలన్ 
భవద్ీయాధర్పలివామృతముచేుఁ బాుఁపం దగుం, బాుఁపవే 
ని వియోగానలహేతిసంహ్తులచే నీఱె,ై భవచిుంతలన్ 
భవదంఘి్దొియవీధ్వుఁ బొ ంద్ెదము నీ పాదంబులానప్రియా!  

10.1-999-కంద పదాము 
తర్ు మృగ ఖ్గ గో గణములు 
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కర్ మొప్ెపడు నినుిుఁ గనిుఁ గానము వినిం 
గర్ుఁగ  పులకించు, నబలలు 
కర్ుఁగర  నినుుఁ గని నీదు గానము వినిన్?  
10.1-115- ఆతాెరాముడె ైర్మించుట 

10.1-1000-ససీ పదాము 
ఈ పంచబాణాగ ి నేమిట నార్ుత ము; 
 నీ మంజు వాగిృషరట న గడద్ేని? 
నీ మనెథాంబో ధ్వ నే తోివుఁ గడతుము; 
 నీ దృషరట  నావ యైెి నిలువద్ేని? 
నీ చితతజధ్ాింత మే్ జాడుఁ జ ఱుతుము; 
 నీ హాసచంద్వకి నిగుడద్ేని? 
నీ దర్పకజిర్ మే్ భంగ  నడుఁతుము; 
 నీ నవాధర్సుధ నింపవేని?  

10.1-1000.1-ఆటవ లద్వ 
న ట ి  నిర్ిహింతు? మే్లాగు మాలాగు; 
కర్ుణ చేయవేనిుఁ గద్వయవేని 
మర్ుుఁడు నిరా్యుండు మన నిచుునే? యశ్ల 
ద్ాకుమార్! యువతిధ్ెైర్ాచోర్!  

10.1-1001-కంద పదాము 
అమర్ులుఁ గాచిన హ్ర  కియీుఁ 
గమలేక్షణ! నీవు నేడు కర్ుణ నభయహ్ 
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సతము మా యుర్ముల శిర్ములుఁ 
బమిదంబున నిడుము మూర్ే పాలపడకుండన్.  

10.1-1002-కంద పదాము 
కటాట  తలమునకలున ై 
దటటపు విర్హాగ ి శిఖ్లు తర్ుణుల నేుఁపన్ 
న ట ట ం బలుకవు చూడవు 
కటిట ుఁడివి గద్ా కుమార్! కర్ుణోద్ారా!  

10.1-1003-వచనము 
అని యిట ి  కుసుమశర్ుని శర్పర్ంపరాపర్వశల ై యోప్రకలులేక పల్లకిన గోప్రకల 
ద్ీనాలాపంబులు విని, నవిి యోగీశిరేశిర్ుండెైన కృషుణ ం డాతాెరాముండెై 
వార్లతో ర్మించె నపుపడు. 

10.1-1004-మతేతభ వికీీడతిము 
కర్ుణాలోకములం బటాంచల కచాకరి్ంబులన్ మే్ఖ్లా 
కర్బాహ్ుసతన మర్శనంబుల నఖ్ాంకవాాపుత లన్, నర్ెవా 
కపర ర్ంభంబుల మంజులాధర్సుధ్ాపానంబులం గాంతలం 
గర్గ ంచెన్ ర్తికేళిుఁ గృషుణ డు గృపం గందర్ుపుఁ బాలార్ుుచున్.  

10.1-1005-కంద పదాము 
మకుకవ వికసరత వదనలు 
చకకుఁగుఁ దనుుఁ గ్లి హాసచంద్వకితోడన్ 
మికకల్ల మ్మఱసెను గృషుణ ుఁడు 
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చుకకలగమి నడిమి పూర్ణసో ముని భంగ న్.  

10.1-1006-ఆటవ లద్వ 
సతులు దనుిుఁబాడ సంప్ీితి నాడుచు 
నఱుతనుని వ ైజయంతితోడ 
వనజలోచనుండు వనభూషణుం డయెిా 
యువతిజనశతంబు లోల్లుఁ గ్లువ 

10.1-1007-ఉతపలమాల 

చికకక యిాశుుఁడెై యిెద్వర ుఁ జికుకలుఁ బెటెటడు మాయలానికిం 
జికకి కృతార్థల ై మర్ుని చికుకలుఁ జొకిక లతాంగు లుండగా 
మకుకవశ్ాంతి చేయుటకు మనినుఁజేసర పసినుిుఁడౌటకుం 
జకకన నా విభుండు గుణశ్ాల్ల తిరోహితుుఁడయెిా నయిెాడన్.  

10.1-1008-వచనము 
ఇట ి  హ్ర  కనుమొఱంగ  చనినుఁ గర ం గానకతిర్ుగు కరేణువుల ప్ెలుి న 
నులింబులు దలిడిలి వలివకాంతలు తద్ీయగమనహాస విలాస వీక్షణ విహార్ 
వచన ర్చనానురాగంబులం జితతంబులు గోలపడి, వివిధ చేషటలకుం బాలపడి, 
తద్ాతెకతింబున నేన నేన కృంషుణ ండ నని కృష్ాణ గుణావేశంబులం 
జర యించుచు. 
10.1-116- గోప్రకలు కృషుణ ని వ దకుట 

10.1-1009-కంద పదాము 
భూతముల లోన వ ల్లుఁ బ ి
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ఖ్ాాతుం డగునటిటవానిుఁ; గాంతలు కాళిం 
ద్ీతీర్వనాంతర్ముల 
భాింతిన్ వ దుకంగుఁ జనిర  పాడుచు నధ్వపా!  

10.1-1010-ససీ పదాము 
పునాిగ కానవే! పునాిగవంద్వతుుఁ; 
 ద్వలకంబ! కానవే తిలకనిటలు; 
ఘనసార్! కానవే ఘనసార్శ్లభితు; 
 బంధూక! కానవే బంధుమితుి; 
మనెథ! కానవే మనెథాకార్ుని; 
 వంశంబ! కానవే వంశధర్ునిుఁ; 
జందన! కానవే చందనశ్రతలుుఁ; 
 గుందంబ! కానవే కుందర్దను;  

10.1-1010.1-తేటగీతి 

నిందభిూజమ! కానవే యిందవిిభవుుఁ; 
గువల వృక్షమ! కానవే కువలయిేశుుఁ; 
బిియకపాదప! కానవే ప్రియవిహార్ు; 
ననుచుుఁ గృషుణ ని వ దకి ర్ యాబాముఖ్ులు.  

10.1-1011-వచనము 
మఱియును. 

10.1-1012-ఉతపలమాల 
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నలినివాుఁడు పదెనయనంబులవాుఁడు గృపార్సంబు ప్ెైుఁ 
జల ి డువాుఁడు మౌళిపర సర పత ప్రంఛమువాుఁడు నవుి రా 
జిల ి డు మోమువాుఁ డొకుఁడు చెలిల మానధనంబుుఁ ద్ెచెు నో! 
మలి్లయలార్! మీ ప దలమాట న లేుఁడు గదమె! చెపపరే!  

10.1-1013-ఉతపలమాల 

అంగజున ైనుఁ జూడ హ్ృదయంగముుఁడెై కర్ుఁగ ంచు వాుఁడు శ్ర ీ
ర్ంగదుర్ంబువాుఁడు, మధుర్ంబగు వేణుర్వంబు వాుఁడు మ 
మెంగజుపువుిుఁదూపులకునగ్ము చేసె లవంగ! లుంగ నా 
ర్ంగములార్! మీకడకు రాుఁడుగద్ా కృప యుంచి చూడరే.  

10.1-1014-ససీ పదాము 
మానినీమనెథు మాధవుుఁ గానరే; 
 సలల్లతోద్ార్ వతసకములార్! 
సలల్లతోద్ార్వతసక వ ైర ుఁ గానరే; 
 సుందరోనిత లతార్ుా నములార్! 
సుందరోనితలతార్ుా నభంజుుఁ గానరే; 
 ఘనతర్లసదశ్లకంబులార్! 
ఘనతర్లసదశ్లకసూపర తుఁ గానరే; 
 నవార్ుచిర్కాంచనంబులార్!  

10.1-1014.1-ఆటవ లద్వ 
నవా ర్ుచిర్ కాంచన కిరీట ుఁ గానరే 
గహ్నపదవిుఁ గుర్వకంబులార్! 
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గహ్నపదవి గుర్వక నివాసరుఁ గానరే 
గణికలార్! చార్ు గణికలార్!  

10.1-1015-ససీ పదాము 
అద్ె నందనందనుం డంతర ితుం డయిెాుఁ; 
 బాటల్మతర్ులార్! పటటర్మె! 
హేలావతులుఁ గృషణ ! యేిల పాసరతి వని; 
 యిెైలేయలతలార్! యడుగర్మె! 
వనజాక్షుుఁ డిచటికి వచిు డాుఁగుఁడు గద్ా; 
 చూతమంజర్ులార్! చూడర్మె! 
మానినీమదనుతో మారాక యిెఱిుఁగ ంచి; 
 మాధవీలతలార్! మనుపర్మె!  

10.1-1015.1-ఆటవ లద్వ 
జాతిసతులుఁ బాయ నీతియిె హ్ర  కని 
జాతులార్! ద్వశలుఁ జాటర్మె! 
కదళ్ళలార్! పోయి కదల్లంచి శిఖిప్రంఛ 
జూట ుఁ ద్ెచిు కర్ుణుఁ జూపర్మె!  

10.1-1016-కంద పదాము 
హ్ర  చర్ణములకుుఁ బిియమ్మై 
హ్ర  నిను మనిింప భదమింద్ెడు తులసీ! 
హ్ర  నీ దె్స రాుఁడు గద్ా 
హ్ర  చ్ప్ెపఱిుఁగ ంచి శుభము నంద్వంపుఁగద్ే.  
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10.1-1017-తటేగతీి 

ప గడుఁ దగువానిుఁ గానరే ప గడలార్! 
యిా డెఱుంగని విభుుఁ జూపుుఁ డమడెలార్! 
మొలిమగు కీర తవాుఁడేడి మొలిలార్! 
శుక నిగద్వతునిుఁ జ పుుఁడు కింశుకములార్!  

10.1-1018-కంద పదాము 
తర్ుణీకుచకుంకుమయుత 
హ్ర కంధర్ద్ామగంధ మడర డు చూడికన్ 
హ్ర ుఁ గనిన పగ ద్వుఁ దనర డి 
హ్ర ణీ! హ్ర  జాడుఁ బుణామయిెాడిుఁ జ పుమా!  

10.1-1019-కంద పదాము 
కిట ియిెై క్ుఁగ టుఁ జేర ును 
వట డెై వర ధలి్ల కొల్లచె వడిుఁ గృషుణ ండెై 
యిట  పదచిహ్ిము ల్లడెుఁ గ ంీ 
దట ిబామున నమేి నోచి తమె ధర తీ!ి  
10.1-117- గోప్రకల తాద్ానాతోనెతతత 

10.1-1020-వచనము 
అనుచు నునెతతచితతల ై తద్ాతెకతికంబునుఁ గృషుణ  ల్మలల ననుకర ంచుచు. 

10.1-1021-ససీ పదాము 
పూతన యైెి యొకక ప లుఁతి చర ంపంగ; 
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 శ్ౌర  యిెై యొక కాంత చనుిగుడుచు; 
బాలుుఁడెై యొక భామ పాలకు నేడుుచ ;ో 
 బండి నేనను లేముఁ బాఱుఁదనుి; 
సుడిగాల్ల నని యొకక సుందర  గ్నిపో వ; 
 హ్ర  యని వర తంచు నబాముఖియు; 
బకుుఁడ నే నని యొకక పడుఁతి సంర్ంభింపుఁ; 
 బద్ాెక్షుుఁడను కొమె పర భవించు;  

10.1-1021.1-ఆటవ లద్వ 
న లమి రామకృషుణ  ల్లంతు ల్లదాఱు గాుఁగ 
గోపవతసగణము కొంద ఱగుదు 
ర్సుర్వ ైర  ననుచు నబల యొకకతె చీర్ుుఁ 
బసుల మన డి సతుల భర్తముఖ్ా!  

10.1-1022-ఆటవ లద్వ 
లోకమ్మలిుఁ గుక్ిలోపల నునిటిట 
మాధవుండ నేను మాత వీవు 
చూడు మనుచు నొకక సుందర  యొకతెకు 
ముఖ్ము ద్ెఱచి చూపు ముఖ్ాచర త!  

10.1-1023-కంద పదాము 
వ నిలు దొ్ంగ ల్ల తినియిెడి 
వ నుిుఁడ నని యొకతె నుడువ వేఱొ కకతె చే 
సనిల యశ్లద నంచును 
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గనీినుఁ గుసుమముల దండుఁ గట ట  నిలేశ్ా!  

10.1-1024-కంద పదాము 
కాళియఫణి యిద్వ వీర్లు 
కాళియఫణి సతులు మొొకకుఁ గడుఁగ ర  నే గో 
పాలకుమార్ుుఁ డననుచును 
ల్మలాగతి నాడు నొకక లేమ నరేంద్ాి!  

10.1-1025-కంద పదాము 
తర్ుణులు గోపకు లందఱు 
హ్ర హ్యుుఁ డిద్ె వాన గుర సె హ్ర  నే నని భా 
సుర్ చేలాంచల మొకకతె 
గ ర  న తెతద ననుచు న తుత ుఁ గ ంగేల నృపా!  

10.1-1026-కంద పదాము 
మీర్లు గోపకులే నసు 
రార ని ద్ావాగ ి వచెు నట  చూడకుుఁడమ 
వార ంచెద నని యొకకత ె
చేర  బయల్ కబళ్నంబు చేయు నరేంద్ాి!  

10.1-1027-వచనము 
ఇట ి  తనెయతింబున గోపసుందర్ులు బృంద్ావనంబునంగల తర్ులతాదుల 
హ్ర  నడుగుచు, నిర్ర్్ళ్ంబులయిన విప్రనమార్్ంబుల సరోజాత కేతన హ్ల 
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కుల్లశ్ాంకుశ్ాద్వ లక్షణలక్ితంబుల ై మనోహ్ర్ంబులయిన హ్ర చర్ణంబుల 
చ్పుపుఁగని తపపక చెప్రప కొనుచుుఁ దమలో యిటినిర . 

10.1-1028-ససీ పదాము 
కొమెకుుఁ బువుిలు కోసరనాుఁ డికకడ; 
 మొనసర పాద్ాగంీబు మోప్రనాుఁడు 
సతి న తుత కొని వేడక జర గ నాుఁ డికకడుఁ; 
 దృణములోుఁ ద్యపుఁదు తెఱవ జాడ 
ప్రియకు ధమిెలింబు ప్ెటిటనాుఁ డికకడుఁ; 
 గూర్ుుని చ్ప్రపద్ె కొమర్ు మిగులు 
నింతికిుఁ గ మోెవి యిచిునాుఁ డికకడ; 
 వ లుఁద్వ నికికన గతి విశదమయిెా 

10.1-1028.1-ఆటవ లద్వ 
సుదతితోడ నీర్ు చ్చిునాుఁ డికకడుఁ 
జొచిు తో వ డల్లన చోట  లమర ుఁ 
దర్ుణిుఁ గాముకేళిుఁ దనిప్రనాుఁ డికకడుఁ 
ననుఁగ  పె్నుఁగ యుని యంద మొప్ెప.  

10.1-1029-వచనము 
మఱియును. 

10.1-1030-ససీ పదాము 
ఒక యిెలనాగ చయెూాుఁద్వనాుఁ డికకడ; 
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 సర్స నునివి నాలు్  చర్ణములును 
నొక నీలవేణితో నొద్వుఁగ నాుఁ డికకడ; 
 మగ జాడలో నిద్ె మగువ జాడ 
యొక లేమ మొొకికన నుర వినాుఁ డికకడ; 
 ర్మణి మొొకికన చ్పుప ర్మామయిెా 
నొక యింతి క దుర్ుగా నొలసరనాుఁ డికకడ; 
 ననోానాముఖ్ముల ై యంఘుొ లగప్ెప 

10.1-1030.1-ఆటవ లద్వ 
నొకతె వ ంటుఁ దగుల నుండక యేిగ నాుఁ 
డడుగుమీుఁదుఁ దర్ుణి యడుగు లమర  
నబల ల్లర్ుగ లంకులందు రాుఁ ద్వర గ నాుఁ 
డాఱు పదము లునివమె! యిచట.  

10.1-1031-ససీ పదాము 
ఈ చర్ణంబులే యిందునిభానన! ; 
 సనకాద్వ ముని యోగ సర్ణి నొపుప; 
నీ పాదతలములే యెిలనాగ! శీుతివధూ; 
 సీమంతవీధులుఁ జ నుిమిగులు; 
నీ పద్ాబాంబులే యిభకులోతతమయాన! ; 
 పాలేటిరాచూల్ల పట ట కొమె; 
ల్మ సుందరాంఘుొలే యింద్ీవరేక్షణ! ; 
 ముకితకాంతామనోమోహ్నంబు;  
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10.1-1031.1-ఆటవ లద్వ 
ల్మ యడుగల ర్జమ్మ యింతి! బహిేెశ్ాద్వ 
ద్వవిజవర్ులు మౌళిద్వశలుఁ ద్ాలుత  
ర్నుచుుఁ గ్ంద ఱబల లబాా క్షుుఁ డేగ న 
కమీముుఁ గనియు నతనిుఁ గానర ైర .  

10.1-1032-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-1033-ససీ పదాము 
పతుల ద్ెైనాంబును భామల క్ీర్ాంబుుఁ; 
 జూపుచు విభుుఁ డొకక సుదతితోడ 
విహ్ర ంప నద్వ యెిలి వ లుఁదుల వర ాంచి; 
 నా యొదానునాిుఁడు నాథుుఁ డనుచు 
గర ించి రాుఁ జాలుఁ గమలాక్ష! మూుఁపున; 
 నిడుకొను మనుుఁడు న యిాాశిర్ుండు 
మొఱుఁగ  పో యినుఁ ద్ాపమును బొ ంద్వ యో! కృషణ ! ; 
 యెికకడుఁ జనితి పాిణేశ! ర్మణ!  

10.1-1033.1-తేటగీతి 

నీకు వర్వుడ నయిెాద నిలువు మనుచు 
వగవుఁ గ్ందఱు కాంతలా వనితుఁ జూచి 
వర్ుుఁడు మనిింప గర ించి వనజనేత ి
చిక క నేుఁ డని వ ఱుఁగును జ ంద్వ ర్పుడు.  
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10.1-1034-వచనము 
మఱియును. 

10.1-1035-ససీ పదాము 
ఈ ప దర ంటిలో నింద్ాుఁకుఁ గృషుణ ండు; 
 నాతోడ మనెథనటన మాడె 
నియోాల మగుచోట నింద్ాుఁకుఁ జ లువుండు; 
 గాఢంబుగా ననుిుఁ గ్ుఁగల్లంచె 
నీ మహమజము నీడ నింద్ాుఁక సుభగుండు; 
 చిటటంబు చేతల సరగు్ గ్నియిె 
నీ పుషపలత ప ంత నింద్ాుఁక దయితుండు; 
 నను డాసర యధర్పానంబు చేసె 

10.1-1035.1-ఆటవ లద్వ 
నీ పసిూనవేద్వ నింద్ాుఁక ర్మణుండు 
కుసుమ ద్ామములను గ్పుపుఁ దీ్ర ు 
ననుచుుఁ గ్ంద ఱతివ లంభోజనయనుని 
పూర్ిల్మలుఁ దలుఁచి ప గడి ర్ధ్వప!  

10.1-1036-మతేతభ వికీీడతిము 
అని యిబబంగ  లతాంగు లందఱును బృంద్ార్ణా మంద్ీశిర్ున్ 
వనజాక్షుం బర కించి కానక విభున్ వర ణంచుచుం బాడుచున్ 
మనముల్ మాటలు చేషటలుం గ యీలు నమాెనాథుప్ెైుఁ జేర ు వే 
చని ర్యాామున సెైకతాగమీునకున్ సంతాకత గేహేచేల ై.  
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10.1-1037-వచనము 
చని గోప్రకలు హ్ర  నుద్ేాశించి యిటినిర . 
10.1-118- గోప్రకల విర్హ్పు మొర్లు 

10.1-1038-కంద పదాము 
నీవు జనించిన కతమున 
నో! వలిభ! లక్ిె మంద నొప్ెప నధ్వకమ్మై 
నీ వ ంటన  పాిణము ల్లడి 
నీ వా ర్ర్సెదర్ు చూపు నీ ర్ూపంబున్.  

10.1-1039-కంద పదాము 
శ్ార్దకమలోదర్ర్ుచి 
చోర్కమగు చూపువలన సుందర్! మముెం 
గోర  వ ల యిాని ద్ాసుల 
ధ్ీర్త నొప్రపంచు టిద్వ వధ్వంచుట గాద్ే?  

10.1-1040-ఆటవ లద్వ 
విషజలంబువలన విషధర్ద్ానవు 
వలన ఱాలవానవలన వహిి 
నునివానివలన నొగ  మముె ర్క్ించి 
కుసుమశర్ుని బార ుఁ గూలపుఁ దగున ?  

10.1-1041-ఉతపలమాల 

నీవు యశ్లదబిడాడవ ? నీర్జనేత!ి సమసతజంతు చే 
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తోవిద్వతాతె; వీశుుఁడవు; తొలి్ల విర ంచి దలంచి లోకర్ 
క్ావిధ మాచర ంపు మని సనుితి చేయుఁగ సతుకలంబునన్ 
భూవలయంబుుఁ గావ నిట  పుటిటతి గాద్ె మనోహ్రాకృతిన్.  

10.1-1042-ఆటవ లద్వ 
చర్ణ సేవకులకు సంసార్ భయమును 
బాుఁప్ర శ్రకీర్ంబు పట ట  గల్లగ  
కామద్ాయి యిెైన కర్సరోజంబు మా 
మసతకముల నునిచి మనుపు మీశ!  

10.1-1043-ఉతపలమాల 

గోవుల వ ంటుఁ ద్వమిెర్ుచుుఁ గ్ల్లునవార్ల పాప సంఘముల్ 
ద్యివుఁగుఁజాల్ల శ్రుీఁదనర  దుషటభుజంగఫణాలతాగ ీసం 
భావితమ్మైన నీ చర్ణపదెము చనుిలమీుఁద మోప్ర త 
ద్ాావజపుషపభలిభవబాధ హ్ర ంపు వర ంపు మాధవా!  

10.1-1044-కంద పదాము 
బుధ ర్ంజనియును సూకతయు 
మధుర్యునగు నీదు వాణి మర గ ంచెను నీ 
యధరామృత సంసేవన 
విధ్వ నంగజతాపమ్మలి విడిప్రంపుఁ గద్ే.  

10.1-1045-కంద పదాము 
మగువల యెిడ నీ క్ీర్ాము 
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తగున?ే నిజభకతభీతిదమనుుఁడ వకటా! 
తగదు భవద్ాా సులకును 
నగు మొగముం జూప్ర కావు నళినదళాక్ా!  

10.1-1046-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘనలక్మెయుతమ్మై మహా శుభదమ్మై కామాద్వ విధింసర యైెి 
సనకాద్వసుత తమ్మై నిర్ంతర్తపససంతపత  పునాిగ జీ 
వనమ్మై యొప్ెపడు నీ కథామృతము ద్ాివం గలు్ నే భూర ద్ా 
ననిర్ూఢతిము లేనివార్లకు మానారీమనోహార్కా!  

10.1-1047-కంద పదాము 
నీ నగవులు నీ చూడుకలు 
నీ నానావిహ్ర్ణములు నీ ధ్ాానంబుల్ 
నీ నరాెలాపంబులు 
మానసముల నాటి నేడు మగుడవు కృష్ాణ !  

10.1-1048-ఆటవ లద్వ 
ఘోషభూమి వ డల్ల గోవుల మే్పంగ 
నీర్జాభమ్మైన నీ పదములు 
కసవు శిలలు ద్ాుఁకి కడునొచుునో యని 
కలుఁగు మా మనములు కమలనయన!  

10.1-1049-ఉతపలమాల 

మాపటివేళ్ నీవు వనమధాము వ లిడి వచిు గోషపద 
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పాిప్రతధూళిధూసర తభాసరతకుంతలమ్మై సరోర్ుహ్ో  
ద్ీధప్రతమ్మైన నీ మొగము ధ్ీర్జనోతతమ! మాకు వేడకతోుఁ 
జూప్ర మనంబులన్ మర్ునిుఁ జూపుదుగాద్ె కమీకమీంబునన్.  

10.1-1050-ఆటవ లద్వ 
భకత కామదంబు బహి్ె సేవిత మిలా 
మండనంబు దుఃఖ్మరా్నంబు 
భదకిర్మున ైన భవదంఘి్ొయుగము మా 
యుర్ములందు ర్మణ యునుపుఁదగద్ె?  

10.1-1051-ఆటవ లద్వ 
సుర్తవర్ధనంబు శ్లకాపహ్ర్ణంబు 
సినిత వంశనాళ్ సంగతంబు 
ననారాగజయమున ైన నీ మధురాధ 
రామృతమునుఁ ద్ాప మార్ుప మీశ!  

10.1-1052-ఉతపలమాల 

నీవడవిం బగల్ ద్వర్ుగ నీ కుటిలాలకలాల్లతాసా మి 
చాేవిధ్వుఁ జూడకుని నిమిషంబులు మాకు యుగంబుల ై చనుం 
గావున రాతుి ల ైన నినుుఁ గనుిల న పుపడుుఁ జూడకుండ ల 
క్మెవర్! ఱెపప లడాముగుఁ జేసె నిద్ేల? విధ్ాత కూీర్ుుఁడెై 

10.1-1053-ఉతపలమాల 

అకకట! బంధులున్ మగలు ననిలు దముెలుుఁ బుతకిాదులున్ 
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న కొకని రాతిిుఁబో కుుఁడన నీ మృదుగీతర్వంబు వీనులన్ 
వ కకసమ్మైన వచిుతిమి వేగమ్మ మోహ్ము నొంద్వ నాథ! నీ 
వ కకడబో యితో? యిెఱుుఁగ మీ కియీ నిరా్యుుఁ డెందుుఁ గలు్ నే?  

10.1-1054-తటేగతీి 

మదనుుఁ డార్ింగ నీ వాడు మంతనములు 
నవర్సాలోకనంబగు నగుమొగంబు 
కమల కిర్వ ైన మహితవక్షసథలంబు 
మా మనంబుల లోుఁగ్ని మర్ప్ెుఁ గృషణ !  

10.1-1055-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్విందంబులకంటెుఁ గోమలముల ై యందంబుల ై యుని నీ 
చర్ణంబుల్ కఠ నంబుల ై మొనయు మా చనుింగవల్ మోవుఁగా 
న ఱయింబో లు నటంచుుఁ బొ కుకదుము నీ యిా కర్కశ్ార్ణాభూ 
పర సంచార్ము కృషణ ! నీ ప్రియలకుం బాిణవాధం జేయద్ే?  

10.1-1056-కంద పదాము 
కటాట ! మనెథు కోలలు 
న టటన నో నాుఁట బెగడి నీ పాదంబుల్ 
పటిటకొనుఁగ వచిున మము 
నటటడవిని డించిపో వ నాాయమ్మ? కృష్ాణ !  

10.1-1057-కంద పదాము 
హ్ృదయిేశిర్! మా హ్ృదయము 
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మృదుతర్ముగుఁ జేసర తొలి్ల మికికల్ల కడ నీ 
హ్ృదయము కఠ నముుఁ జేసెను 
మద్యీ సౌభాగా మిటిట  మందము గలద్ే?  

10.1-1058-ఉతపలమాల 

కమీిె నిశ్ాచర్ుల్ సుర్నికాయములన్ వడిుఁద్ాుఁకి వీుఁక వా 
లముెల తెటెటలన్ పఱవ నడాము వచిు జయింతు వండుి నిన్ 
నమిెన ముగాలన్ ర్హితనాథల నకకట! నేుఁడు ర ండు మూ 
డముెల యిేట కాుఁ డెగువ నడాము రాుఁ దగద్ే కృపానిధ్ీ!  

10.1-1059-కంద పదాము 
తియావిలుకాుఁడు డమకొని 
వయిాలుగా దూఱనేసె వనితల మనముల్ 
నియాాన యింక న ైనం 
గుయాాల్లంపం గదయా! గోవింద! హ్రీ!  
10.1-119- గోప్రకలకు పతిాక్షమగుట 

10.1-1060-మతేతభ వికీీడతిము 
అని యిటింగన లంచితసిర్ముతో నంకించుచుం బాడుచుం 
దను రావే యని చీర  యిేడువ జగతాిణుండు తెైరలోకా మో 
హ్నుుఁడెై మనెథమనెథుండయి మనోజాఞ కార యిెై యంతటన్ 
ఘనప్ీతాంబర్ధ్ార యిెై ప డమ్ముఁ దతాకంతాసమీపంబునన్.  

10.1-1061-కంద పదాము 
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వచిున వలిభుుఁ గనుగ్ని 
విచుేసె నటంచు సతులు వికసరత ముఖ్ుల ై 
యచుుగ నిల్లుర  పాిణము 
వచిున నిలుచుండు నవయవంబుల భంగ న్.  

10.1-1062-ససీ పదాము 
అతివ యొకకతె భకిత నంజల్ల గావించి; 
 పాిణేశు క ంగేలుుఁ బట ట కొనియిె 
నింతి యొకకతె జీవితేశిర్ు బాహ్ువు; 
 మూపున నిడుకొని ముదము నొంద్ె 
వనిత యొకకతె తన వలిభు తాంబూల; 
 చర ిత మాతె హ్సతమునుఁ ద్ాల ుుఁ 
బడతి యొకకతె ప్రియుపదములు విర్హాగ ి; 
 తపతకుచంబులుఁ ద్ాుఁపుకొనియిె 

10.1-1062.1-ఆటవ లద్వ 
భామ యొకతె భుికుటిబంధంబు గావించి 
పణియభంగ రోషభాషణమున 
దషటదశన యగుచు దండించుక ైవడి 
వాుఁడి చూడికగముల వర్ునిుఁ జూచె.  

10.1-1063-కంద పదాము 
హ్ర ముఖ్కమలముుఁ జూచుచుుఁ 
దర్ుణి యొకతె ఱెపపల్లడక తనియక యుండెన్ 
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హ్ర పదకమలముుఁ జూచుచు 
మర గ  తనివి లేని సుజను మాడిక నరేంద్ాి!  

10.1-1064-ఉతపలమాల 

ఒకక లతాంగ  మాధవుని యుజావలర్ూపము చూడికతీుఁగలం 
జికకుఁగుఁబటిట  హ్ృద్తముుఁజేసర వ ల్లం జనకుండ నేతిముల్ 
గకీుకనమూసర మే్నుఁ బులకంబులు కమీెుఁగుఁ గ్గల్లంచుచుం 
జొకకముల ైన లోచవులుఁ జొకుకచునుండెను యోగ క ైవడిన్.  

10.1-1065-ససీ పదాము 
ఎలయించి పాిణేశ! యిెందుుఁ బో యితి వని; 
 తోర్ంపుటలుకతో దూఱె నొకతె 
జలజాక్ష! ననుుఁబాసర చనుఁగ నీ పాదంబు; 
 ల టాి డెనని వగ న ద్వర  నొకతె; 
నాథ! నీ వర గ న నా పాిణ మునిద్వ; 
 కూర ెయిే యిద్వ యని కుంద్ె నొకతె 
యిాశిర్! నిను ననుి నింద్ాుఁక పాప్ెనే; 
 పాపపు విధ్వ యని పల్లక  నొకతె 

10.1-1065.1-ఆటవ లద్వ 
తలుఁగ  పో వు నటిట  తప్ేపమి చేసరతి 
నధ్వప! పలుకు ధర్ె మనియిె నొకతె 
యేిమినోము ఫలమొ హ్ృదయిేశ! నీ మోము 
మర్లుఁ గంటి ననుచు మసల  నొకతె.  
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10.1-1066-కంద పదాము 
పల్లకిన పతిిజఞ దప్ెపడిుఁ 
బల్లకించినుఁ గాని ర్మణుుఁ బలుక నటంచుం 
గలకంఠ  యొకతె చెల్లతోుఁ 
బలుకుల నమృతములు గుర యు పలుకులుఁ బల్లక న్.  

10.1-1067-కంద పదాము 
పటిటనుఁ గాని మనోవిభుుఁ 
బటటుఁగద్ా? యంచుుఁ నొకక బాల్లక సఖి చే 
పట ట కొని చెప్ెప ధైె్ర్ాము 
పటెట లిను మర్ుని టెంకి పట ట గ నధ్వపా!  

10.1-1068-కంద పదాము 
చెలువుుఁడు చెపపక పో యిన 
స లపున నొక ముగా మునుి చూడననుచు నౌ 
దల వంచి యుండుఁ జాలక 
తల యిెతెతను లోన మర్ుుఁడు తలయిెతత  నృపా!  

10.1-1069-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.1-1070-కంద పదాము 
హ్ర సుర్ుచిర్ లల్లతాకృతిుఁ 
దర్ుణులు గని ముకతవిర్హ్తాపజిర్ల ై 
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పర్మోతసవంబు సల్లప్రర  
పర్మే్శిర్ుుఁ గనిన ముకతబంధులభంగ న్.  

10.1-1071-వచనము 
అత నకాకంతుండు కాంతాజనపర కాీంతుండెై వనాంతర్ంబున శకిత నికర్ 
సంయుకుత ండెైన పర్మపుర్ుషుడునుంబో ల  వార్లం ద్యడొకని మంద్ార్ కుంద 
కుసుమపర మళ్ మిళిత పవమానమానిత మధుకర్నికర్ ఝంకార్ 
సుకుమార్ంబును, శర్తాకలచందకిిర్ణ సంద్యహ్ సందళితాంధకార్ంబును 
యమునాతర్ంగసంగత కోమల వాలుకాసాుర్ంబు న ై యమల్లనం బెైన 
పుల్లనంబు పవిేశించె; వార్ును జాఞ నకాండంబున నీశిర్ుంగని శీుతులు 
పమిోదంబునం గామానుబంధంబుల విడిచిన విధంబున హ్ర ం గని 
విర్హ్వేదనల విడిచి పర పూర్ణమనోర్థల ై. 

10.1-1072-కంద పదాము 
పాఠీననయన ల లి న 
కాఠ నా పటాంచలములుఁ గ్తుకములు హ్ృ 
తీపఠముల సందడింపుఁగుఁ 
బీఠముుఁ గల్లపంచి ర్ంతుఁ బిియునకు నధ్వపా!  

10.1-1073-ఆటవ లద్వ 
పర్మయోగ  హ్ృదయ భదిప్ీఠంబుల 
నుండు మే్టి వజివధూతతరీయ 
ప్ీఠమున వసరంచి ప్ెంపార ుఁ దభిువన 
ద్ేవి లక్ిె మే్నుఁ ద్ేజర లి 



2299 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

10.1-1074-మతేతభ వికీీడతిము 
మదనోద్ీాప్రతుుఁడెైన నాథునికి సనాెనంబు గావించుచున్ 
ముద్వతల్ హాసవిలోకవిభమిములన్ మోద్వంచుచుం జేర  త 
తపదముల్ హ్సతతలంబులం బిసుకుచుం బెైముట ట చునూా ఱుచుం 
జదుర్ుల్ పలుకచుుఁ గూర ె నిటినిర  యిాషతోకపద్ీపాత సాల ై.  

10.1-1075-కంద పదాము 
కొలచినుఁ గ్లుతుర్ు కొందఱు 
గ్లుతుర్ుుఁ దముుఁ గ్లువకునిుఁ గ్ందఱు పతులం 
గ్ల్లచినను గ్లువకునిను 
గ్లువర్ు మఱి కొంద ఱెలమి గోపకుమారా!  
10.1-120- గోప్రకలతో సంభాషరంచుట 

10.1-1076-వచనము 
అని తనుినుద్ేాశించి ర్హ్సాంబుగాుఁ బల్లకన సుందర్ుల పలుకులు విని 
గోపాలసుందర్ుం డిటినియిె. 

10.1-1077-ససీ పదాము 
కొల్లచినుఁ గ్లుతుర్ు కొందఱు పశువుల; 
 భజనము భంగ ని ఫలము కొఱకు 
న ై; సఖ్ాధర్ెములందు సరద్వధ ంపవు; 
 కొందఱు తండుిల గుణముుఁ ద్ాల్లు 
దయ గలవార్ును దగ న సుహ్ృతుత లు; 
 గ్లువని వార్లుఁ గ్లుత  ర పుడు 
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ధర్ెకామంబులు తలర్ంగుఁ గ్ందఱు; 
 కొలువని వార నిుఁ గ్లుచువార ుఁ 

10.1-1077.1-ఆటవ లద్వ 
గ్లుచు తలుఁపులేమిుఁ గ్లువ రాతాెరాము 
లాపతకాము లజుఞ  లతికఠ నులు 
వార  యందుుఁ బిదపవానిుఁగాుఁ జింతించి 
యిే లతాంగులార్! యిట ట  లనుట.  

10.1-1078-కంద పదాము 
ఏనిం ద్ెవిుఁడ న ైనం 
గా నంగనలార్! పర్మకార్ుణికుండన్ 
మానసబంధుుఁడ నితా 
ధ్ాానము మీ కొనర్వలసర తలుఁగ తిుఁ జుండమ.  

10.1-1079-మతేతభ వికీీడతిము 
నను సేవించుచునునివార్లకు నే నా ర్ూపముం జూపుఁ జూ 
చినుఁ జాల్లంచి మద్వంచి వార్ు మద్వ నన్ సేవింపరో యంచు ని 
ర్ధనికుం డాతెధనంబు చెడా న పుడుం దతాపర్వశాంబుుఁ ద్ా 
ల్లునభంగ నినుుఁబాసర మతి్ాయుుఁడుద్ాుఁజింతించు నా ర్ూపమున్ 

10.1-1080-తర్ళ్ము 
తగవు ధర్ెముుఁ జూడనొలిక దలి్లదండుిల బంధులన్ 
మగల బిడాలుఁ బాసర వచిున మనిిషకతల మిముె నేుఁ 
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దగదు; పాసరతిుఁ దపుపుఁ సెైపుుఁడు; తద్వియోగభర్ంబునన్ 
వగలుఁ బొ ందుచు మీర్ లాడిన వాకాముల్ వినుచుండితిన్.  

10.1-1081-ఉతపలమాల 

పాయని గేహ్శృంఖ్లలుఁ బాసర నిర్ంతర్ మతపర్తిముం 
జేయుచునుని మీకుుఁ బతిిజేయ యుగంబుల న ైన నేర్; నన్ 
బాయక గ్లుు మానసము పతిుాపకార్ముగాుఁ దలంచి నా 
పాయుట దపుపగాుఁ గ్నక భామినులార్! కృపన్ శమింపరే.  

10.1-1082-కంద పదాము 
చకకుఁగ హ్ర  యిట  పల్లకిన 
చకకని వాకాముల నతని సంగమమున లో 
నికకిన వియోగతాపము 
లగకకట విడిచిర  లతాంగు లురీినాథా!  
10.1-121- రాసకీడీావర్ణనము 

10.1-1083-ఉతపలమాల 

ఆ సమయంబునన్ విభుుఁ డనంతుుఁడు కృషుణ ుఁడు చితిమూర త యైెి 
చేసనెు మండలభమిణశ్రలపర్సపర్బదాబాహ్ు కాం 
తా సువిలాసమున్ బహ్ువిధసుుర తానన హ్సత  పాద వి 
నాాసము రాసముం గృత వియచుర్నేత ిమనోవికాసమున్.  

10.1-1084-వచనము 
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ఇట ి  బహ్ుగతులం ద్వర్ుగ నేర్పర  యగు హ్ర  దర పంచి తన యిర్ుక లంకుల 
నలంకృతల ై కళ్ంకర్హితచందవిదన ల్లదాఱు ముద్వాయలందుకొని వీణలం 
బవిీణల ై, స ంపుమ్మఱసర యింపుగ వాయించుచు నానందలహ్రీ నిధ్ానంబగు 
గానంబు చేయ నవిర్ళ్ంబెై తర్ళ్ంబుగాని వేడుక సర్ళ్ంబగు ముర్ళ్ంబు 
ల్మలంగేల నందుకొని మధుర్ంబగు నధర్ంబునం గద్వయించి మించి కామినీజన 
కబర కా సౌగంధ్వక గంధ బంధుర్ కరాంగుళీకిసలయంబులు యతిలయంబులం 
గూడి వివర్ంబుగ ముర్ళీవివర్ంబుల సార ంచి పూర ంచుచు సర లేని భంగ ం 
ద్వభింగ  యిెై కమల కర ణకాకార్ంబున నడుమ నిల్లచి, మఱియు గోపసుందర్ు 
ల ందఱందఱకు నందఱయి సుందర్ుల కవల్ల యెిడలం ద్ానును దన కవల్ల 
యిెడల సుందర్ులును ద్ేజర లి, నృతావిద్ాా మహార్ణవ వేలావలయవలయితంబెై, 
విసరెతా ఖ్ండలంబెైన రాసమండలంబుుఁ గల్లపంచి, వేలుపలు హ్రి్ంబునం 
గుసుమవరి్ంబులు గుర య నందుుఁ బసిూనమంజరీ సహ్చర్ంబు ల ైన 
చంచరీకంబుల మించుుఁ బకిటించుచు, సువర్ణమణిమధాగంబు ల ైన 
మహేందనిీలంబుల తెఱంగు న ఱపుచుుఁ, గర్ణీవిహార్బంధుర్ంబుల ైన 
సరంధుర్ంబుల చెలువుుఁ గ ైకొలుపుచుుఁ బలివిత కుసుమిత లతానుకూలంబుల ైన 
తమాలంబుల స బగు నిగుడించుచు మ్మఱుపుతీుఁగల యిెడన డల బెడం గడర్ు 
నలిమొగ ళ్ు ప్ెలుి చూపుచుుఁ దర్ంగ ణీసంగతంబుల ైన రోహ్ణాచల 
శృంగంబులబాగు లాగ ంచుచు, జగనోెహ్నుండెై యుండి 
ర్కతకమలార్ుణంబులును, జందశికలనిర్ెలనఖ్ర్ సంసుుర్ణంబులును, శీుతి 
నితంబినీ సీమంత వీధ్వకాలంకర్ణంబులును, సనకసనందనాద్వ యోగీంద ి
మానసాభర్ణంబులునున ైన చర్ణంబులు గద్వయనిడి సమసరథతి నంజల్ల 
పుటంబులంబుషపంబు లులిసరలిుఁ జలి్ల, సలిల్లతకమలపశి సతంబుల ైన హ్సతంబులు 
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వలివీజనుల కంఠంబులప్ెై నిడి, గీతానుసార్ంబుగ విచిత ిపాదసంచార్ంబులు 
సలుపుచు, వర్ుత లాకార్ రాసబంధంబుల నర్తనంబునంబవిర తంచి వ ండియు 
వేతిలుం ద్ానును శంఖ్ పదె వజ ికందుక చతుర్ుెఖ్ చకవీాళ్ చతుర్ాద ి
సౌభద ినాగ నంద్ాావర్త కుండల్మకర్ణ ఖ్ర్ళీ పమిుఖ్ంబుల ైన విశ్ేష రాస 
బంధంబులకుం జొకిక, యిేకపాద సమపాద వినివర తత గతాగత వల్లత వ ైశ్ాఖ్ 
మండల తిిభంగ  పమిుఖ్ంబుల ైన తానకంబుల నిలుచుచుుఁ, గనకకింకిణీమంజుల 
మంజీర్శింజనంబులు జగజానకర్ణ ర్ంజనంబుల ై చెలంగ, ఘటిటత మర ాత పార్శవగ 
పమిుఖ్ంబుల ైన పాదకర్ెభేదంబులు చేయుచు, సమపాద శకటవదన మతలి్ల 
శుకిత పమిుఖ్ంబుల ైన పార థవచార  విశ్ేషంబులును నపకాీంత డయలాపాదసూచీ 
పమిుఖ్ంబుల ైన వోామచార  విశ్ేషంబులం జూపుచు, సురేందశి్ాఖిశ్ాఖ్ా 
మనోహ్ర్ంబులు, నపహ్సరత ద్వకకరీందకిర్ంబులును ద్విలోక క్ేమకర్ంబులును 
నగు కర్ంబులం ద్వర్ంబులగు ర్తికటకంబుల మ్మఱుంగులు నింగ  చెఱంగులం 
దఱచుకొన నర్ధచంద ికర్తరీముఖ్ కప్రతథకటకాముఖ్ శుకతుండ లాంగూల 
పదెకోశ పతాక పిముఖ్ంబుల ైన సిసిభావసూచక నానావిధ కర్భావంబు 
లాచర ంచుచుుఁ గటినిబదధ సువర్ణవర్ణచేలాంచల పభిానికర్ంబులు సుకర్ంబుల ై 
ద్వశ్ాంగనాముఖ్ంబులకు హ్ర ద్ాిలేపన ముద్ాిలంకార్ంబు లగసంగుచు, 
నాసకంద్వత భమిర్ శకటాసన పమిుఖ్ంబు ల ైన జానుమండల భేదంబులు 
నలాత దండలాత లల్లత విచిత ిపమిుఖ్ంబుల ైన ద్ెైవమండలంబు లగనర్ుుచుుఁ 
గమనీయ కంబుకంఠాభిరామంబులు నుద్ాా మ తేజఞసోత మంబులును న ైన నీల 
మౌకితక వజ ివ ైఢూర్ా ద్ామంబుల ర్ుచు ల్లంద్వరాసుందర కి మంద్వర్ంబుల ై 
సుందర్ంబులయిన యుర్ంబులం ద్వర్ుగుడుపడి కలయంబడనంగాంతర్ 
వాహ్ాలకు ఛతి పమిుఖ్ంబుల ైన భమిణ విశ్ేషంబుల విలసరంచుచు నిదాంబులగు 
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చెకుకటదాంబుల నుదావిడిుఁ దదాయుం బభిాజిత చందిమండలంబులగు 
కుండలంబుల మ్మఱుంగు మొతతంబులు నృతాంబు లగనర ంపుఁ గటిభాింత 
దండర్చిత లలాట తిలక మయూర్ లల్లత చకమీండలనికుంచిత గంగావతర్ణ 
పమిుఖ్ంబుల ైన కర్ణంబు ల ఱింగ ంచుచు వ ల్లదమిె విర్ుల సరర్ుల 
చెనుిమిగులు కనుిలవలని దీ్నజనద్ెైనాకర్కశంబుల ై తనర్ు కటాక్షదర్శన 
జాలంబులు జాలంబుల ై కామినీజన నయనమీనంబుల నావర ంప లల్లతకుంచిత 
వికాస ముకుళ్ పమిుఖ్ంబు ల ైన చూడుకలుఁ దే్జర లుి చు, ననేక 
పర పూర్ణచందసిౌభాగా సదనంబులగు వదనంబులుఁ బసినిరాగంబుుఁబకిటించుచు 
నుదంచిత ప్రంఛమాల్లకా మయూఖ్ంబు లకాల శకచీాపంబుల స ంపు 
సంపాద్వంప, నికుంచితాకుంచిత కంప్రతాకంప్రత పర వాహిత పరావృతత  
పమిుఖ్ంబుల ైన శిరోభావంబులు న ఱపుచు మృగనాభి తిలకం బులుగల 
నిటలఫలకంబులుఁ జికుంర్బుల నికర్ంబులుగపప, నప రాజిత 
సూచికావిదధపర చిేని విషకంభ రేచిత పిముఖ్ంబులగు నంగహార్ంబుల 
విలసరలుి  చర్ణ కటి కర్కంఠ రేచకంబులా చర ంచుచు నొప్ెపడు; నపుప డా 
రాసంబు సంజనిత సకలజనమానసో లాి సకర్ంబెై సుధ్ార్ణవంబునుం బో ల  
నుజావలర్సాభిరామంబెై రామరాజాంబునుబో ల  రాగపర పూర్ణంబెై, 
పూర్ణచందమిండలంబునుం బో ల ుఁ గువలయానందంబెై, నందనవనంబునుంబో ల  
భమిర్విరాజమానంబెై, మానధనుని చితతంబునుంబో ల ుఁ బధి్ానవృతిత  సమర్థంబెై, 
సమర్థకవివిలసనంబునుంబో ల  బహ్ుపబింధభాసుర్ంబెై, సుర్ లోకంబునుంబో ల  
వసుద్ేవనందన విశిషటంబెై, శిషటచర తంబునుం బో ల  ధర్ణీగగనమండల 
సుందర్ంబెై, సుందరీర్తింబునుంబో ల  నంగహార్మనోహ్ర్ంబెై, 
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హ్ర్వధూనిలయంబునుంబో ల  ననేకచార  సుకుమార్ంబెై, సుకుమార్ 
వృతతంబునుంబో ల  నుద్ీాప్రతవంశంబెై, యుండె; నందు. 

10.1-1085-చంపకమాల 

నడుములు వీగ యాడుఁ, జిఱునవుిలు నివిటిలంగ, హార్ముల్ 
సుడివడ, మే్ఖ్లల్ వదలుఁ, జూడికమ్మఱుంగులు పర్ి ఘర్ెముల్ 
ప డముఁ, గుర్ుల్ చల్లంప, శీుతిభూషణముల్ మ్మఱయన్, సకృషణల ై 
పడతుక లాడుచుం జ లుఁగ  పాడిర  మే్ఘతటిలితాపభిన్.  

10.1-1086-కంద పదాము 
అంకర్హితేందు వదనలు 
పంకజలోచనునిుఁ గూడి పర్ుఁగ నటింపం 
గ ంకిణుల నూపుర్ంబుల 
కంకణముల మొోుఁత ల సుఁగ ుఁ గరోణ తసవమ్మై.  

10.1-1087-కంద పదాము 
హ్ర ణీనయనలతోడను 
హ్ర  రాసకీడీ చేయ నంబర్వీధ్వన్ 
సుర్నాథులు భార్ాలతో 
స ర ద్వ విమానంబు ల కిక చూచి ర లేశ్ా!  

10.1-1088-కంద పదాము 
కుర సెం బువుిల వానలు 
మొర్సెన్ దుందుభులు మింట ముద్వతలు ద్ార్ున్ 
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సర్సన్ గంధర్ిపతుల్ 
వర్ుసన్ హ్ర ుఁ బాడి ర్పుడు వసుధ్ాధ్ీశ్ా!  

10.1-1089-కంద పదాము 
రామలతోడను రాసము 
రామానుజుుఁ డాడుఁ జూచి రాగ లి్ల మనో 
రాములమీుఁద వియచుర్ 
రామలు మూర ులి్లపడిర  రామవినోద్ా!  

10.1-1090-కంద పదాము 
తారాధ్వపనిభవదనలు 
తారాధ్వపవంశుుఁ గూడి తార్ు నటింపం 
ద్ార్లునిల్లు సుధ్ాంశుుఁడుుఁ 
ద్ార్ును వీక్ింప రేయి తడవుగ జర్గ న్.  

10.1-1091-మతేతభ వికీీడతిము 
యమునాకంకణచార యిెై వనజపుష్ాపమోదసంచార యిెై 
ర్మణీఘర్ెనివార యిెై మదవతీరాసశమీోతాత ర యిెై 
పమిద్ామానస నవాభవా సుఖ్ సంపతాకర యైెి చేర  యా 
కమలాక్షుం డలర్ంగ గాల్ల విసర ం గలాాణభావంబునన్.  

10.1-1092-వచనము 
అపుపడు. 
10.1-122- గోప్రకలవదా పాడుట 
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10.1-1093-చంపకమాల 

పమిద యొకర్ుత  మాధవుుఁడు పాడ విపంచి ధర ంచి కేల సం 
భమిమునుఁ దంతిి మీట చుుఁ ద్వర్ంబుగ ఠాయముచేసర యొకక రా 
గముుఁ దగ నాలప్రంచి సుభగసిర్జాతులు వేఱువేఱు కా 
నమర్ుఁగుఁ బాడెుఁ దన్ ర్మణుుఁ డౌనన ద్ార్ువు లంకుర ంపుఁగన్.  

10.1-1094-కంద పదాము 
ఆడుచుుఁ బాడుచు నంద్ొక 
చేడయి మంజీర్మంజుశింజిత మమర్ం 
గూడ ిహ్ర కర్ము చనుగవ 
ప్ెై డాయుఁగుఁ ద్వగ చె జఘనభారాలసయిెై.  

10.1-1095-కంద పదాము 
చందనల్లపతంబెై యర్ 
వింద్ామోదమున నొపుప విపులభుజము గో 
విందుుఁ డొక తర్ుణి మూపుుఁనుఁ 
బొ ంద్వంచిన నద్వ ద్ెమల్లు పులకించె నృపా!  

10.1-1096-ససీ పదాము 
చెలువ యొకకతె చెకుకుఁజ కుకతో మోప్రన; 
 విభుుఁడు తాంబూలచర ితముుఁ బెటెట 
నాడుచు నొక లేమ యలసరనుఁ బాిణేశుుఁ; 
 డునిత ద్యసత ంభ మూుఁతుఁ జేసెుఁ 
జ మర ంచి యొకభామ చేర నుఁ గడగోర్ుఁ; 



2308 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

 జతుర్ుుఁడు గుచఘర్ెజలముుఁ బాప్ె 
నలకంబు లగక యింతి కళిక చితకిరేఖ్; 
 నంటినుఁ బిియుుఁడు పాయంగ దువ ిుఁ 

10.1-1096.1-ఆటవ లద్వ 
బడతి యొకతె పాటపాడి డసరసన యధ 
రామృతమున నాథుుఁ డాదర ంచె 
హార్మొకక సతికి నంసావృతంబెైనుఁ 
గాంతుుఁ డుర్ముుఁ జేర ు క్ుఁగల్లంచె.  

10.1-1097-కంద పదాము 
హాసంబులుఁ గర్తల వి 
నాాసంబుల దర్శనముల నాలాపములన్ 
రాసశ్ాీంతల నా హ్ర  
జేసనె్ మనినలు కర్ుణుఁ జేసర నరేంద్ాి!  

10.1-1098-కంద పదాము 
హ్ర తను సంగసుఖ్ంబున 
బర్వశల ై వేతి ల లిుఁ బయాదలు నిజాం 
బర్ములు న ఱుుఁగమి చోదామ్మ? 
సుర్సతు ల్మక్ించి కర్ుఁగ  చ్కికర  మింటన్.  

10.1-1099-వచనము 
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ఇట ి  భగవంతుండెైన కృషుణ  డాతాెరాముం డయుాను గోపసతు ల ందఱందఱకు 
నందఱెై నిజపతిిబింబంబులతోడం గీడీించు బాలు పో ల్లక రాసకేళి సల్లప్రన. 

10.1-1100-కంద పదాము 
తగుఁ గూడి యాడి మనముల 
నగ ుఁ జూచెం బల్లక  నందనందనుుఁ డనుచున్ 
మగువలు పె్దాఱికముతోుఁ 
బొ గడిర  తమ పూర్ిజనెపుణాశ్ేణీిన్.  
10.1-123- గోప్రకలతో జలకీడీలాడుట 

10.1-1101-వచనము 
ఇట ి  హ్ర  రాసకేళి చాల్లంచి, తలంగు తటిలితల చెలువున ఘర్ె 
సల్లలకణాకాీంతలగు కాంతలంగూడి జలకీడీాకుతూహ్లుండెై యమునాజలంబుుఁ 
జొర్, నందు ముందర్ సుందర్ులు జొచిు పదపిమాణంబు, జానుదఘింబు, 
కటిదియసంబు, మధామాతంిబు, కుచంబులబంటి యని పలుకుచుం గుచ 
నయన నాభివివర్ కుంతలంబులు చకవీాక జలచరావర్త శ్ ైవాలంబుల 
చందంబుననందంబుగ నీడుప ంద్వన యేిఱులని కళిందనందన కర్ంబులు చాచి 
పర ర్ంభంబులకు నార్ంభించుక ైవడి న దుర్ు చనుద్ెంచి తాుఁకు తర్ంగంబులకు 
నులుకుచు, సార్సంబులకుం గర్ంబులు చాుఁచుచు మరాళ్ంబులంజఞపుచుుఁ 
జ నుిమిగ ల్లన చనుిల యిెతుత వతుత  మను న పంబులుఁ దపంబుల నీటుఁ గావించు 
మాడికని సంచర ంచు చకవీాకంబులంద్యలుచు నితాంతకాంతిసదనంబులగు 
వదనంబులకునోడి వీడింజ ంద్వ కంద్వ చందుర్ుుఁడు చలముెడిగ  జలముెనం బడి 
కంప్రంచు కర్ణి, నిజకర్చల్లతజలపతిిఫల్లతుండెై కదలు చందుినిం గని మ్మచిు 
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సో లుచు, సల్లలావగాహ్సమయ సముచుల్లత వార శ్ర కర్ పర్ంపర్లవలన 
మకర్ందపానమతతమధుకర్ పక్షవిక్ేపణసం జాతవాత సముదూధ త కుముద్ాద్వ 
పరాగపటలంబులం జేర్ుచు మోముదముెల కమెుఁదనముెలకు మూుఁగ , 
జుముెర్ను తుమ్మెదలకు వ ఱచుచుుఁ గర్ంబుల నీ ర గయం జఱచుచు నీలనీర్ద 
నిపతిత పయోబిందు సంద్యహ్ంబులం దడియు పువుిద్ీవియల బాగునుఁ 
గృషుణ కర్దియంబునంజిలుకు తోయంబులం దడియుచుుఁ గంీదుకొని 
సుడియుచు, నసమబాణుని పులుకడిగ నకుసుమబాణంబుల పగ ద్వ మే్నులు 
మ్మఱయ సల్లలావగాహ్నపరాయతత  చితత  లగుచు మొతతంబుల ై సర్స 
భాషణంబులం దుిళ్ళుచు బాహ్ుల నీర్ు నించుచు హ్ర మీుఁదం జలుి చుుఁ 
జలుి న డం దడుఁబడ ద్ాుఁట చు ద్ాుఁటి చనక నిలువర ంచుచు వినోద్వంప, హ్ర యుం 
గరేణుకర్ వికీర్ణ నీర్ధ్ారాభిషరకతంబగు శుండాలంబు ల్మల నాభీర్కామినీకర్ 
సముజిఝత జలాసార్ంబులం ద్య ుఁగుచు, వజివధూజన హ్సతపయిుకత కలాి ర్ క ైర్వ 
పరాగపటలంబువలన భూతిభూషణసరర  వహించుచు గోప్రకాజన పాణికిసలయ 
సమునుెకత కమలదళ్ంబుల వలన సహ్సనియనుని ర్ూపుుఁ జూపుచు 
గోపాలబాల్లకా కుచకలశకుం కుమపంకంబువలనుఁ బభిాతబాలభానుని భంగ  
భాసరలుి చు, ఘోష యోష్ాకటాక్ష విక్ేపణంబులవలన మధుపపర వృత 
హ్ర చందన సౌందర్ాంబు నొందుచు, వలివీహాసర్ుచుల వలనుఁ జంద్వకిాపభిా 
భాసరత నీలశ్ ైలంబు కియీ నమర : నంత. 
10.1-124- గోప్రకలతోడ కీీడంిచుట 

10.1-1102-మతేతభ వికీీడతిము 
సతులుంద్ానును నీటిలో వ డల్ల భూష్ా గంధ చేలాదాలం 
కృతుుఁడెై కుంభికరేణుయూధములతోుఁ గీడీించు చందంబునన్ 
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లతలందుం దర్ులందుుఁ బుషపమయ ల్మలాశయాలందున్ సుఖ్ఞ 
నితుుఁడెై కృషుణ ుఁడు కీడీలం దనిప్ె నా నారీలలామంబులన్.  

10.1-1103-వచనము 
ఇట ి  శర్తాకలంబున వ నుిం డింద్వయిసఖలనంబు చేయక గోప్రకల తోడ ర్మించె” 
నని చెప్రపన మునివర్ునకు భూవర్ుం డిటినియిె. 

10.1-1104-మతతకోకలిము 
ధర్ెకర్తయు ధర్ెభర్తయు ధర్ెమూర తయు న ైన స 
తకర్ుెుఁ డమశుుఁడు ధర్ెశిక్షయు ధర్ెర్క్షయు చేయుఁగా 
నర ెల్లన్ ధర్మీుఁదుఁ బుటిట  పరాంగనాజనసంగ మే్ 
ధర్ెమంచుుఁ దలంచి చేసె? నుద్ాతతమానస! చెపుపమా.  

10.1-1105-వచనము 
అనిన శుకుండిటినియిె. 

10.1-1106-ఆటవ లద్వ 
సర్ిభక్షుుఁ డగ ి సర్ింబు భక్ించి 
ద్యషరగాని పగ ద్వ ద్యష మ్మైనుఁ 
జేసర ద్యషపదముుఁ జ ందర్ు తేజసుి 
లగుటుఁ జంద ివాసవాదుుఁ లధ్వప!  

10.1-1107-కంద పదాము 
ఈశిర్ుుఁడు గానివాుఁడు న 
రేశిర్! పర్కాంతుఁ దలుఁచి యెిట ి  బదిుకు? గ్ 
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రీశిర్ుుఁడు దకక ననుాుఁడు 
విశిభయదవిషము మింొగ  వ లయంగలుఁడే?  

10.1-1108-కంద పదాము 
సతాము పభిువుల వచనము 
నితాము తదిచన వీధ్వ నిలుతుర్ు పె్దాల్; 
సతాాసతాము గావున 
సతా మనుఁగుఁ జనదు వార  చర తమును నృపా!  

10.1-1109-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘనుల ై యెివిని పాదపంకజపరాగధ్ాానసంపాిపత  యో 
గ నిర్ూఢతిముచే మునీందుిలు మహాకర్ెంబులం బాసర బం 
ధ నిరోధంబులు లేక విచులవిడిం దర పంతు, రా ద్వవా శ్ల 
భనుుఁ డెట ి ండిన నుండెుఁ గాక; కలవే బంధంబు లురీిశిరా!  

10.1-1110-ఆటవ లద్వ 
గోపజనములందు గోప్రకలందును 
సకలజంతులందు సంచర ంచు 
నా మహాతుెనకుుఁ బరాంగన ల విర్ు? 
సర్ిమయుుఁడు ల్మల సల్లప్ెుఁ గాక.  

10.1-1111-వచనము 
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అని చెప్రప శుకుం డిటినియిె "నంత బాిహ్ెయముహ్ూర్తంబునం గృషుణ  వీడొకని 
గోప్రకల్లచులేకయు నిండి కడకేగ నం గృషణమాయామోహితుల ై గోపకులు వార్లం 
గోప్రంప నేర్ర ైర . 

10.1-1112-ఇందవిజిము 
గోపాలకృషుణ ండును గోపకాంతల్ 
పాిప్రంచి కీడీించిన భంగు ల లిన్ 
ర్ూప్రంచి వర ణంచి నర్ుండు హ్ృతసం 
తాపంబులం బాయును దత్రసకితన్.  
10.1-125- సర్పర్ూప్ర శ్ాపవిమోచనము 

10.1-1113-వచనము 
అంత నొకకనాడు నంద్ాదుల ైన గోపకు లంబికావనంబునకు శకటంబు ల కిక 
జాతర్కుం జని సర్సితీనద్ీజలంబుల సాినంబులు చేసర, యుమామహేశిర్ుల 
నర ుంచి కానికల్లచిు బాిహ్ెణులకు గో హిర్ణా వసాత ర ని ద్ానంబు లగసంగ , 
జలపాిశనంబు చేసర, నియమంబున నుండ ద్ెైవయోగంబున నాుఁకొని యొకక 
మహ్ో ర్గంబు నిదుర్బో యిన నందునిం గఱచిమింొగనగ్ల్లంప నతుఁడు కృషణకృషేణతి 
వచనంబులం దనుి విడిప్రంపు మని మొఱయిడిన విని. 

10.1-1114-కంద పదాము 
గోపకు లందఱు మే్లగకని 
కోపముతోుఁ బెదాగుద్ెలుఁ గ్ఱవుల మొతతన్ 
తాపము నొంద్వయు వదలక 
పాపపు ప్ెనుుఁబాము నందుుఁ బటెట  నృపాలా!  
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10.1-1115-వచనము 
అయావసర్ంబునుఁ గృషుణ ండు దర పంచి పాద తాడనంబు చేసర తొికికన సర్పంబు 
సర్పర్ూపంబు విడిచి విద్ాాధరేంద ిర్ూపంబుుఁ ద్ాల్లు హ్ర కిుఁ మొొకికన నతనికి 
హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-1116-ఉతపలమాల 

మండిత మూర తతోుఁ గనక మాల్లకతో శుభలక్షణుండవ ై 
యుండెడు నీకు దుషటపు మహ్ో ర్గద్ేహ్ మిద్ేల వచెు? న  
విండవు? నామ మ్మయాద్వ? భవంబునక ద్వామిషంబు? నాకునొం 
డొండ యిెఱుంగుఁ జ పుపము బుధ్యతతమ! నీపని చోదామయిెాడిన్ 

10.1-1117-వచనము 
అనిన వాుఁడిటినియిె “ద్ేవా యేిను సుదర్శనుండను విద్ాాధర్ుండ 
విమానార్ూఢుండ న ై ర్ూపసంపద్ర్ింబులం జొకిక ద్వకుకలం జర ంచుచు 
నొకకయెిడ నాంగ ర్సుల ైన ఋషులం గుర్ూపుల ైన వార్లం గని నగ న వార్ు 
నీవు ర్ూపదర్పంబునం మముె నగ తివి గావున మహాసర్పంబ వ ై యుండు 
మని శప్రంచి ప్రదప నే వేడు కొనిన యిటినిర . 

10.1-1118-చంపకమాల 

యదుకులమందు భకుత ల భయంబు హ్ర ంచుటకున్ జనారా్నుం 
డుదయము నొంద్వ యిా యడవి కొకక ద్వనంబున రాుఁగలండు త 
తపదమున నీవు దనిుఁబడి పనిగ ద్ేహ్ముతోడుఁ బాసర నీ 
మొదల్లటి మే్నుుఁ గాంచెదవు మూఢుుఁడ! ప మెని రో! దయానిధ్ీ!  
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10.1-1119-మతేతభ వికీీడతిము 
నినుుఁ జింతించిన వినిుఁ బేర్ుకొనినన్ నిర్ూెలమ్మై కుీసరస పా 
పనికాయంబు వినషటమౌ నుఁట; భవతాపదంబు నా మీుఁదుఁ బె 
టిటనుఁ దద్ా్ాహ్ెణశ్ాపసంజనిత క్టిలాంబు ద్ా నిలుునే? 
వనజాతేక్షణ! నేడు బాసె నుర్గతిం బెలి నేుఁ బో యిెదన్.  

10.1-1120-వచనము 
అని వినివించి హ్ర కిుఁ బదిక్ిణంబువచిు మొొకిక, సుదర్శనుండు ద్వవంబునకుం 
జనియిె, సర్పంబు వలన నందుండు విముకుత ండయిెాుఁ; దత్రకార్ంబు విని 
వ ఱుఁగుపడి గోపకులు దే్వతామహ్ో తసవంబు సమాప్రత  నొంద్వంచి కృషణకీర్తనంబు 
చేయుచు మర్ల మందకుం జనిర ; అంత. 

10.1-1121-చంపకమాల 

మఱి యొకనాటి రాతిి బలమాధవు లుజావల వసత రమాల్లకా 
ధర్ులును లేపనాభర్ణధ్ార్ులున ై చని మలి్లకాద్వ పు 
షపర్సనిమగిమ్మైన మధుపంబుల గీతము వించుుఁ దదినాం 
తర్మున వ న ిలన్ వజినితంబిను లుండగుఁ బాడి ర ంపుగన్.  

10.1-1122-కంద పదాము 
ఆ పాట చెవుల సో ుఁకిన 
నేపాటియు ద్ేహ్లతల న ఱుుఁగక దృగాి 
చాపాటవములు చెడి పడి 
రా పాటల గంధు ల లి నటవీవీధ్వన్.  
10.1-127- శంఖ్చూడుని వధ 
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10.1-1123-వచనము 
ఇట ి  సకలభూతసమోెహ్నంబగు గానంబు జేయుచు, నిచాువర్తనంబులం 
బమితుత ల చందంబున రామకృషుణ లు గీడీింపుఁ గుబేర్భట ండు శంఖ్చూడుం 
డనువాుఁడు రామకృషణ  ర్క్ితులగు గోప్రకలం దన యోగబలంబున నుతతర్పు 
ద్వకుకనకుం గ్నిపో వ నయోాషరజానంబులు రామకృషేణతి భాషణంబులు 
పలుకుచుుఁ బుల్లకి నగపడిన మొదవుల కియీ మొఱయిడిన విని. 

10.1-1124-ఉతపలమాల 

గదాీన సాలవృక్షములు గ ైకొని బలి్లదు లనిదముె లా 
యిదాఱు కాలమృతుావుల యేిపున వే చని యోడకుండుుఁ డయ ! 
ముద్వాయలార్! యంచుుఁ దనుముటిటనుఁ జూచి కలంగ  గుహ్ాకుం 
డుదావడిం దగం బఱచె నుతతర్ మింతుల డించి భీతుుఁడెై.  

10.1-1125-వచనము 
ఇట ి  గుహ్ాకునిచేత విడివడిన గోప్రకలను ర్క్ించుకొని యుండు మని 
బలభదుినిం బల్లకి. 

10.1-1126-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఓర!ీ గుహ్ాక! పో కుపో కు మని రోషో్ కితం బకారాతి వాుఁ 
డే ర్ూపంబున న ందుుఁ జొచెు న ట  బో యిెం ద్యడుఁ ద్ా నేగ  దు 
రాిరోదంచిత ముషరట  వాని తలుఁ ద్ెవిింబెటిట  తద్ీిర్ు కో 
టీర్భాిజిత ర్తిముం గ్నియిె దండిన్ గోప్రకల్ చూడగన్.  

10.1-1127-వచనము 
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ఇట ి  శంఖ్చూడునిం జంప్ర వాని శిరోర్తింబుుఁ దె్చిు బలభదుిన కిచిు మ్మప్రపంచె 
మఱియు నొకకద్వనంబునం గృషుణ ండు వనంబునకుం జనిన నతని ల్మలలు 
పాడుచు నిండికడుఁ దద్విర్హ్వేదనానల భర్ంబు సహింపక గోప్రకలు తమలో 
నిటినిర . 
10.1-128- గోప్రకల విర్హాలాపములు 

10.1-1128-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
భూివిక్ేపముతోడ ద్ాపల్లభుజంబుం జ కుకుఁగీల్లంచి క  
మోెవిన్ వేణువుుఁ గూర ు సుసిర్ముగా మొోయించుచునింగుళీ 
పాివీణాంబు విభుండు చూపుఁ గని సపాిణేశల ై యుండియున్ 
నీవీబంధములూడుఁ జొకుకదుర్ుపో  నింగ న్ నిల్లంపాంగనల్.  

10.1-1129-మతేతభ వికీీడతిము 
నవమాధుర్ాము గలు్  కృషుణ  ముర్ళీ నాద్ామృతసాందముల్ 
చెవులం జొచిు హ్ృదంతరాళ్ముల భాసరలిన్ సవతసంబుల ై 
యువిద్ా! మే్పులకుం ద్ొఱంగ  మృగ గోయూధంబు లుతకంఠతో 
ద్వవికిం గంఠము ల తిత  లోవదలుుఁబో  ద్ేహేంద్వయివాాపుత లన్.  

10.1-1130-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఓ! కంజేక్షణ! కృషుణ ుఁ డుజావల్లత హారోద్ాా ముుఁడెై గానవి 
ద్ాాక్తూహ్లతన్ మనోజఞముర్ళీధ్ాినంబు గావింపుఁగా 
నాకర ణంచి సశంపమ్మై మొర్యు నీలాభంిబుగాుఁ జూచుచుం 
గేకారావము ల్లచుుచున్ ముర యుుఁబో  కేకీందసింఘాతముల్.  
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10.1-1131-మతేతభ వికీీడతిము 
లలనా! యిేటికి తెలివాఱె? ర్వి యిలేాద్య ుఁచెుఁ బూరాిద్వపి్ెైుఁ? 
గలకాలంబు నహ్ంబుగాక నిశిగాుఁ గల్లపంపుఁ డా బహి్ె ద్ా 
వలఱేుఁడుం గృపలేుఁడు; కీర్ములు దురాిర్ంబు; ల టోి కద్ే; 
కలద్ే మాపటికాల మందు మనకుం గంజాక్షు సంభోగముల్.  

10.1-1132-ఉతపలమాల 

ఎపుపడు ప ి దుా  గుీంకు? హ్ర  యెిపుపడు గోవులమే్ప్రవచుు? నా 
క పుపడు తనుెఖ్ాంబుజ సమీక్షణ మబుబ? నతండు వచిున 
న ిపుపడు గార్వించుుఁ? దుద్వ యెిపుపడు మద్విర్హాగ ిరాశికిం? 
జ పపుఁగదమె; బో టి! మర్ుచేుఁతల నులిము తలిడిల ి డిన్.  

10.1-1133-మతేతభ వికీీడతిము 
చెల్లయా! కృషుణ ుఁడు ననుిుఁబాసర వనముం జేర్ంగ నయాాక్షణం 
బులు నా కనిియు నుండనుండగుఁ దగం బూర్ణంబుల ై సాగ  లో 
పలుఁ ద్య ుఁచుం బహి్ర్ంబుల ై ద్వనముల ై పక్షసిర్ూపంబుల ై 
న లల ై యబాముల ై మహాయుగముల ై నిండార్ు కలపంబుల ై.  

10.1-1134-వచనము 
అని మఱియుుఁ గృషణవిర్హ్దుఃఖ్ంబున బహ్ువిధంబుల బశ్ాుతాత పంబు 
నొందుచు గోప్రక లోప్రకలు లేక న టటకేలకు ద్వవంబు గడిప్ర ద్వనాంతసమయంబు 
నందు. 

10.1-1135-మతేతభ వికీీడతిము 



2319 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

అద్ె భానుం డపరాద్వుిఁ జేర ; నిద్ె సాయంకాల మే్తెంచె; న 
లిద్ ెగోపాదపరాగ మొప్ెపసుఁగ ; బృంద్ార్ణా మార్్ంబునం 
ద్వద్ ెవీతెంచె వృషేందఘిోషము; ప్రియుం డేతెంచె ర్ం డంచుుఁ ద్ా 
మ్మదు రేతెంతుర్ు మాపు కృషుణ నికి నయిాంతుల్ పర భాింతల ై.  

10.1-1136-వచనము 
ఇట ి  తనక దుర్ు వచిున మచిుక నచెులువల నచుాతుం డిచాేనువర్తనంబుల 
గార్వించె నంత నొకకనాడు. 
10.1-129- వృషభాసుర్ వధ 

10.1-1137-ససీ పదాము 
ఎవిని మూుఁపుర్ మీక్ించి మే్ఘంబు; 
 లద్వ ిశృంగంబని యాశయీించు; 
న విని ఱంక  కరేణంద్వయింబులు సో ుఁక; 
 గర్ాపాతనమగు గర ాణులకు; 
న విని పదహ్తి న గయు పరాగంబు; 
 లంధకారారాతి నావర ంచు; 
న విుఁడు కొముెల న ద్వర ంచి చిమిెనుఁ; 
 బృధ్ీిధర్ంబులు ప్ెలిగ లుి ;  

10.1-1137.1-తేటగీతి 

నటిట  వృషభాసురేందుిుఁ డహ్ంకర ంచి 
వాలలత న తిత  పె్నుఱంక  వ ైచి నేలుఁ 
గాలుఁ దవిుిచు నిశితశృంగములు చాుఁచి 
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మంద బెదర్ంగుఁ గవిసె నమంద గతిని.  

10.1-1138-వచనము 
ఇట ి  వృషభాకార్ంబున నర షుట ండు హ్ర కి నర షటంబు చేయం దలంచి పైె్ కుఱికిన. 

10.1-1139-ఉతపలమాల 

కేపీులు పాఱె గోవులకుుఁ; గేపీులు గోవులు గోవృషంబులం 
బెైపడ;ె వతసధ్ేనువృషభంబులు గోపకులందుుఁజొచెు; నా 
గోపకులా వృషేందమిులు గోవులు లేుఁగలు విచిుపాఱుఁగా 
గోపచమూవిభుండు గన  గోవృషద్ెైతుాుఁడు వ ంటనంటుఁగన్.  

10.1-1140-వచనము 
ఇట ి  భయభాింతుల ై కాంతలుం ద్ార్ును గృషణకృషణ ! “ర్క్ింపు ర్క్ింపు” మని 
తనుి వేుఁడుకొన డు గోపకులకు నడాంబువచిు ద్ీనజనర్క్షకుండయిన 
పుండరీకాక్షుం డిటినియిె. 

10.1-1141-ఉతపలమాల 

బాలుర్ నింతులం బసులుఁ బాఱుఁగుఁ ద్యలుట బంట  పంతమే్ 
చాలు; వృష్ాసురేంద!ి బలసంపదుఁ జూపుఁగ న లిుఁబాడి గో 
పాలుర్మందుఁగాదు; చను ప్ెైుఁబడితేని పచిండ కృషణశ్ా 
ర్ూా లము నేడు నీ గళ్ము తుింపక చంపక పో వనిచుునే?  

10.1-1142-ఆటవ లద్వ 
అనుచు ధ్వకకర ంచి హ్సతతలంబునుఁ 
జపపళించి నగుచు సఖ్ునిమీుఁదుఁ 
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బనిగేందభియదబాహ్ుదండము చాుఁచి 
దండి మ్మఱసర దనుజదండి నిల్లచె.  

10.1-1143-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-1144-చంపకమాల 

ఖ్ుర్ముల నేలుఁ దవిుిచు నకుంఠ త వాల సమీర్ణంబులన్ 
విర్విర్ుఁబో యి మే్ఘములు విపప విష్ాణము లగడిాకొంచు దు 
సతర్తర్మూర తయిెై వృషభద్ెైతుాుఁడు కనుిల నిపుప లగలకుఁగా 
దుర్తుర్ వచిు తాుఁక  ర పుదుర్ెదమోచనుుఁ బదెలోచనున్.  

10.1-1145-ఉతపలమాల 

యాదవకుంజర్ుండు వృషభాసుర్ు కొముెలు ర ండుుఁ బటిట  య 
ష్ాట దశపాదమాతమిు గజంబు గజంబును ద్ొిబుబక ైవడిన్ 
భేద్వల ద్ొిబబ నయాసుర్ ప్రమెటనొంద్వ చమర ు మొొగ ్  దు 
రాెదముతోడ డమకొన ుఁ బమితతవిమరా్ను నా జనార్ుా నున్.  

10.1-1146-ఆటవ లద్వ 
అంత గోపసరంహ్ుుఁ డసుర్ుఁ గ్ముెలు పటిట 
ధర్ణి ద్ొిబిబ తొికిక ద్ెైతాభట ల 
కొముె వీుఁగ సుర్లకొముె వర ధల వాని 
కొముె ప్ెఱికి మొతిత  కూల ు నధ్వప!  

10.1-1147-కంద పదాము 
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ఉకుకచెడి రోుఁజి న తుత ర్ు 
ముకుకన వాతను సవిింప మూత ిశకృతుత ల్ 
మికికల్ల విడుచుచుుఁ బసర్పు 
ర్కకసుుఁ డని సమసెుఁ బజికు రాగము లమర్న్.  

10.1-1148-వచనము 
ఇట ి  వృషభాసుర్ుం జంప్రన నిల్లంపులు గుంపులుగ్ని విర్ులు వర ింప గోపకులు 
హ్ర ింప గోపసతు లుతకర ింప బలభదుిండును వార్ును గోవిందుండును 
బర్మానందంబున మందకుం జని; ర్ంత. 
10.1-130- కంసునిక ినార్దుడుజ పుపట 

10.1-1149-చంపకమాల 

ఘనుుఁడొకనాడు నార్దుుఁడు కంసునితోడ యశ్లద కూుఁతు తాుఁ 
గనుటయుుఁ జకి ీదే్వకికి గర్ాజుుఁడౌటయు మునుి రోహిణీ 
తనయుుఁడు రాముుఁడౌటయును దద్విభుల్లదాఱు మందనునివా 
ర్ని యిెఱుుఁగంగుఁ జ ప్రపన మహాదుాత మంచుుఁ జల్లంచి గ నకతోన్.  

10.1-1150-చంపకమాల 

కొడుకుల మందలోననిడి గ్ంట తనంబున మోసపుచెు నీ 
బడుగును బటిట  చంపు టిద్వ భావామటంచుుఁ గృపాణపాణి యైెి 
వడ ివసుద్ేవునిం దునుమ వచిున కంసునిుఁ జూచి నార్దుం 
డుడుగుము చంపుఁబో ల దని యోడక మానిచి పో యిె మింటికిన్.  
10.1-131- కంసుని మంతాి లోచన 
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10.1-1151-వచనము 
మఱియు నలుక ద్ీఱక కంసుండు ద్ేవకీవసుద్ేవుల లోహ్పాశ బదుా లంజేసర 
కేశియనువానిం బిల్లచి రామకేశవులం జంపుమని పంప్ర మంతిి భట గజారోహ్క 
చాణూర్ ముషరటక సాలి కోసల పమిు ఖ్ుల రావించి యిటినియిె. 

10.1-1152-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఎందున్ నన ిద్వర ంచి పో ర్ుటకు దే్వేంద్ాిదులుం జాల రీ 
బృంద్ార్ణాము మంద నిపుపడు మద్ాభీరార్ాకుల్ రామగో 
విందుల్ వర ధలుచుని వార్ుఁట ర్ణోర ిం గంసు నొప్రపంతు మం 
చుం దర్పంబులు పలుకచుందు ర్ుఁట యిా చోదాంబులన్ వింటిరే?  

10.1-1153-కంద పదాము 
పటటణజనములు చూతుర్ు 
దటటంబుగ మలిర్ంగతలపార్శవములం 
బెటిటంపుుఁడు తమగంబులు 
పుటిటంపుుఁడు వీట మలుి పో  ర్ను మాటన్.  

10.1-1154-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
వినాిణంబులుఁ బో ర్నేర్ుత ర్ు మహా వీర్ాపతిాపాద్వ సం 
పనుిల్ మీర్లు మే్టిమంతనములం బఖి్ాాతుల ై ప్ెంపుతో 
మనాి రా బలకృషుణ లం బెనుఁకువన్ మర ాంచి మతీ్ాతి కా 
సనుిల్ గండు పురీజనుల్ ప గడనో! చాణూర్! యో! ముషరటకా!  

10.1-1155-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
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రారా హ్సరతపకేంద!ి గండమదధ్ారాగంధలోభాంధ గం 
భీరాళివజిమ్మైన మతుకవలయాప్ీడద్విప్ేందంిబు మ 
ద్ాిరోదంచిత ద్ేహ్ళీపర సర్సతంభంబు డాయంగ నా 
భీర్ుల్ రా నదల్లంచి డమకొలుపు మీ బీర్ంబు తోర్ంబుగన్.  

10.1-1156-కంద పదాము 
పశువిశసనములు చేయుుఁడు 
పశుపతికిం బిియముగాుఁగ భావించి చతు 
రా్శినాడు ధనురాాగము 
విశదంబుగుఁ జేయవలయు విజయముకొఱకున్.  
10.1-132- కంసుడకూీర్ునితోమాటాి డుట 

10.1-1157-వచనము 
అని తనవార  నందఱ నయిెైాపనులకు నియమించి యదుశ్ేషీుట ం డగు 
నకూీర్ునిం బిల్లచి చెటటపట ట కొని యిటినియిె. 

10.1-1158-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అకూీ ర్తిముతోడ నీవు మనుఁగా నకూీర్నామంబు ని 
ర్ికీతింబున జ ల ి  మ్మైతిి సలుపన్ వచుున్ నినుం జేర  నీ 
వకోీ ధుండవు మందలోన బలకృష్ాణ భీర్ు లసెద్వినా 
శకీీడార్తుల ై చర ంతుర్ుఁట యోజంద్ెచిు యొప్రపంపవ.ే  

10.1-1159-ఆటవ లద్వ 
నాకు వ ఱచి సుర్లు నారాయణుని వేుఁడి 



2325 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

కొనిన నతుఁడు వచిు గోపకులము 
నందు గృషణమూర త నానకదుందుభి 
కుద్వతుుఁ డయిెా ననుఁగ నొకటి వింట.ి  

10.1-1160-వచనము 
కావున నీవు గోపకులచేత నర్ులుగ్ని ధనురాాగంబు చూడర్ండని వార్లం 
ద్యడొకనిర్ముె తెచిున. 

10.1-1161-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కొండలూ్ లుఁగుఁ ద్ొిబుబ కొముెల తుద్వం గోప్రంచి కోరాడుచ  ో
దండని్ దండి నధఃకర ంచు నొకవేదండంబు నా యింట బ ి
హాెండంబెైనుఁ గదలపనోపు బలకృష్ాణ భీర్ులం బో ర లో 
ఖ్ండంిపం దడవ ంత? ద్ాని కద్వయుం గాద్ేని యకూీర్కా!  

10.1-1162-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
చాణూర్ుండును ముషరటకుండును సభాసంఖ్ాాతమలుి ల్ జగ 
తా్ాణున్ మ్మచుర్ు సతిసంపదల బాహాబాహి సంగాీమపా 
రీణుల్ వార్లు రామకృషుణ ల బలోద్ేకింబు సెైర ంతురే? 
క్మణపాిణులుఁ జేసర చూపుదుర్ు సంసరదధంబు యుదాంబునన్.  

10.1-1163-ససీ పదాము 
ఆ రామకేశవు లంతర ంచిన వసు; 
 ద్ేవ ముఖ్ుాలుఁ జంప్ర తెగువ మ్మఱసర 
వృషరట  భోజ దశ్ార్ి వీర్ులుఁ దె్గటార ు; 
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 ముదుకుఁడు రాజాకాముకుుఁడు ఖ్లుుఁడు 
నగు నుగసీేను మా యయా గీటడగ ంచి; 
 ప్రనతండి ిదే్వకుుఁ బిలుకుమార ు 
మఱియు వ ైర్ులన లి మర ాంచి నే జరా; 
 సంధ నర్క బాణ శంబరాద్వ 

10.1-1163.1-ఆటవ లద్వ 
సఖ్ులతోడ భూమిచక ీమే్ల దుఁ బొ ముె 
తెముె వేగమ వసుద్ేవసుతుల 
మఖ్ము ప్ేర్ు చెప్రప మంతిభేదము చేయ 
వలయుుఁ బెంపుఁ జనదు వ ైర  జనుల.  

10.1-1164-వచనము 
అనిన నకూీర్ుం డిటినియిె. 

10.1-1165-ఉతపలమాల 

పంప్రనుఁ బో నివాుఁడన  నృపాలక! మానవుల ైన తముె నూ 
హింపర్ు దైె్వయోగముల నించుక గానర్ు తోుఁచినట ి  ని 
షకంపగతిన్ చర ంతు ర్ద్వ గాదన వచుున ? యిాశిరేచేుఁ ద 
ప్రపంపుఁగ రాదు నీ పగతుబిడాలుఁ ద్ెచెుదుఁ బో యి వచెుదన్.  

10.1-1166-వచనము 
అని పల్లకి ర్థంబెకిక యకూీర్ుండు చనిన సకలజనులను వీడుకొల్లప్ర కంసుం 
డంతిపుర్ంబునకుం జనియిె నంతుఁ; గంసప్ేిర తుండెై. 
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10.1-133- కేశిని సంహార్ము 

10.1-1167-ససీ పదాము 
ఖ్ుర్పుటాహ్తిుఁ దూల్ల కుంభినీచకంీబు; 
 ఫణిరాజఫణలకు బర్ువుసేయ 
భీషణహేష్ావిభీషరతుల ై మింట; 
 నమృతాంధు లగండొర్ు నండుఁ గ్నుఁగుఁ 
జట లచంచలసటాఛటలగాడుపల మే్ఘ; 
 ములు విమానములప్ెై ముసుుఁగు పడుఁగ 
వివృతాసాగహ్ిర్ విపులదంతంబులు; 
 పళి్యాగ ికీలల పగ ద్వ మ్మఱయుఁ 

10.1-1167.1-ఆటవ లద్వ 
గాలపాశల్మలగా వాల మే్పార్ 
వాహ్ మగుచు గంధవాహ్గతుల 
విజితశకపీాశి వీర్ాపయోరాశి 
కేశి వచెు మంద కేిశ మంద.  

10.1-1168-వచనము 
మఱియును. 

10.1-1169-కంద పదాము 
భీషణ ఘోటక ద్ానవ 
హేష్ానిరోాషభినిహ్ృదయ నిఖిల గో 
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యోష్ా పుర్ుష్ార్ాకమ్మై 
ఘోషము హ్ర  చూడ ద్ెైనాఘోషం బయిెాన్.  

10.1-1170-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

10.1-1171-ఉతపలమాల 

ప్ేదల ఘోషగోపకుల బిటటదల్లంచుట వీర్ధర్ెమా? 
కాదు; వజింబులో దనుజఘసెర్ుుఁ డేడని తనుి రోయు క ీ
వాాదునిుఁ జూచి గోపకుల కడామువచిు నిశ్ాట! యింకుఁ బో  
రాదని శ్ౌర  చీర  మృగరాజు కియీన ిద్వర ంచె ద్ెైతుాుఁడున్.  

10.1-1172-ఆటవ లద్వ 
నిషుట రోగ ీసరంహ్ నినదంబుతో నింగ  
మింొగు భంగ  నోర్ు మిగులుఁ ద్ెఱచి 
కఱవరాగ నతుఁడు కాట  తప్రపంచినుఁ 
దన ి న గసర తుర్గద్ానవుండు.  

10.1-1173-ఉతపలమాల 

తనిిన తనుినంబడక ద్ానవహ్ంత సమీకర్ంతయిెై 
కనుిలుఁ గ ంపు ప్ెంప్ెనయ గకీుకన ఘోటనిశ్ాట  పాదముల్ 
వన ి  చెడంగుఁ బటిట  పడవ ైచె ధనుశశతమాతదిూర్మున్ 
పనిగడింభమున్ విసర  పాఱుఁగవ ైచు ఖ్గేందుి క ైవడిన్.  

10.1-1174-ఉతపలమాల 



2329 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

వ ైచిన మొొగ ్  లేచి వ స వాజినిశ్ాట ుఁడు హ్ుంకర ంచి సం 
కోచము లేక ప్ెైుఁ బడిన గోపకులేందుిుఁడు ద్వగ్జేంది శుం 
డాచట లపభిాబల విడంబకమ్మైన భుజార్్ళ్ంబు ద్య  
ష్ాచర్ునోటిలోన నిడెుఁ జండఫణిన్ గుహ్ నుంచుక ైవడిన్.  

10.1-1175-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
దంభోళిపతిిమాన కర్కశ మహ్ో దాద్ాిమ ద్య ఃసత ంభమున్ 
శుంభలి్మల నఘార  వాని ర్దముల్ చూర్ణంబుల ై రాలుఁగా 
గంభీర్ంబుగుఁ గుక్ిలోుఁ జొనిప్ర వీుఁకన్ వృద్వధ ుఁ బొ ంద్వంచుచున్ 
గుంభించెం బవనంబు ప్రకకటిలుఁ దతుకక్ిన్ నరేంద్యితతమా!  

10.1-1176-కంద పదాము 
వాయువు వ డలక నిల్లచిన 
గాయంబు చెమర్పుఁ గనుిుఁగవ వ ల్ల కుఱకన్ 
మాయచెడి తనుికొనుచును 
గూయుచు నశ్ాిసుర్ుండు గూల న్ నేలన్.  

10.1-1177-ఆటవ లద్వ 
ఘోటకాసురేందుి కుక్ిలోుఁ గృషుణ ని 
బాహ్ువధ్వకమ్మైనుఁ బటటలేమిుఁ 
బగ ల్ల ద్యసపండు పగ ద్వుఁ దద్ేాహ్ంబు 
వసుమతీశ ర ండు వయిా లయిెా.  

10.1-1178-కంద పదాము 
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నళినాక్షుుఁడు ల్మలాగతి 
విలయముుఁ బొ ంద్వంచె నిట ి  వీరావేశిన్ 
బలలాశిన్ జగదభినవ 
బలరాశిన్ విజితశకపీాశిం గేశిన్.  
10.1-134- నార్దుడు కృషుణ నిదర శంచుట 

10.1-1179-వచనము 
ఆ సమయంబునం బుషపవరి్ంబులు గుర యించి సుర్లు వినుతించి; ర్ంత 
హ్ర భకితవిశ్ార్దుండెైన నార్దుండు వచిు గోవిందుని సందర శంచి ర్హ్సాంబున 
నిటినియిె. 

10.1-1180-ససీ పదాము 
జగద్ీశ! యోగీశ! సర్ిభూతాధ్ార్! ; 
 సకలసంపూర్ణ! యిాశిర్! మహాతె! 
కాషఠ గతజఞాతిక ైవడి నిఖిల భూ; 
 తము లందు నొకుఁడవ ై తనర్ు దీ్వు 
సదూ్ ఢుుఁడవు; గుహాశయుుఁడవు సాక్ివి; 
 నీ యంతవాుఁడవ ై నీవు మాయుఁ 
గూడి కల్లపంతువు గుణములు; వానిచేుఁ; 
 బుటిటంచి ర్క్ించి ప ల్లయుఁజేయుుఁ 

10.1-1180.1-ఆటవ లద్వ 
ద్ీ పపించ మ్మలి నిటిట  నీ విపుపడు 
రాజమూర్ుత ల ైన రాక్షసులను 
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సంహ్ర ంచి భూమిచకంీబు ర్క్ింప 
నవతర ంచినాుఁడ వయా! కృషణ !  

10.1-1181-వచనము 
ద్ేవా! నీచేత నింక చాణూర్ ముషరటక గజ శంఖ్ కంస యవన ముర్ నర్క పౌండిక 
శిశుపాల దంతవకతు సాలి పిముఖ్ులు మడిసె దర్ు పార జాతం బపహ్ృతం 
బయెిాడిని నృగుండు శ్ాపవిముకుత ం డగు శామంతకమణి సంగహీ్ంబగు 
మృతబాిహ్ెణపుతపిది్ానంబు సరద్వధంచు నర్ుా నసార్థవవ ై యనేకాక్్హిణీ 
బలంబుల వధ్వయించె దవు; మఱియును. 

10.1-1182-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కృష్ాణ ! నీ వొనర ంచు కార్ాములు ల కికంపన్ సమర్ుథ ండె? వ 
ర ధషుణ ండెైన విధ్ాత మూడుగుణముల్ ద్ీప్రంచు లోప్రంచు రో 
చిషుణ తింబుననుండు నీవలన; నిసీసమంబు నీ ర్ూపునిన్ 
విషుణ న్ జిషుణ  సహిషుణ  నీశు నమితున్ విశ్ేిశిర్ున్ మొొక కదన్.  
10.1-135- వోామాసుర్ుని సంహార ంచుట 

10.1-1183-వచనము 
అని వినుతించి వీడుకొని నార్దుం డర గ ; నంత నొకకనాడు కృషణ  సహితుల ై 
గోపకుమార్ు లడవికిం జని పసుల మే్పుచు నొకక కొండదండ నిలాయనకీడీ 
చేసర; ర్ందు. 

10.1-1184-కంద పదాము 
కొందఱు గ్ఱియల మంచును 
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గ్ందఱు పాలకుల మంచుుఁ గుటిలతిమునం 
గ్ందఱు ద్ొంగల మనుచును 
జ ంద్వ కుమార్కులు కీడీుఁజేసరర  తమలోన్.  

10.1-1185-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఆలో ద్ొంగలలో మయాసుర్సుతుం డాదుాండు వోాముండు గో 
పాలుండెై చని మే్షకలపనలతో భాసరలి్ల కీడీించు త 
ద్ాబలవాితము న లి మ్మలినుఁ జతుఃపంచావశిషటంబుగా 
శ్ ైలాంతర్ు్ హ్లోనికిం గ్నిచన ం జ్ర్ాం బవార్ాంబుగన్.  

10.1-1186-వచనము 
ఇట ి  కొండగుహ్లోనుఁ గమీకమీంబున గోపకుమార్ుల నిడి యొకక ప్ెనుఱాతుఁ 
దద్ాా వర్ంబుుఁ గప్రప యెిపపటియటి వచిున. 

10.1-1187-ఉతపలమాల 

వీర్ుుఁడు మాధవుం డఖిలవేద్వ నిశ్ాచర్భేద్వ నవుితో 
నౌర్! నిశ్ాట! ద్ొంగతన మచుుపడెన్ న ఱద్ొంగ వౌదు; వా 
భీర్ుల న లి శ్ ైలగుహ్ుఁ బెటిటతి చికికనవార ుఁ బెటటరా; 
రార్ యటంచుుఁ బటెట  మృగరాజు వృకాఖ్ాముుఁ బట ట  క ైవడిన్.  

10.1-1188-ఉతపలమాల 

పంకజలోచనుం డొడిసర పటిటన శ్ ైలనిభాసురాకృతిన్ 
బింకముతోడుఁ బొ ంగ  విడిప్రంచుకొనంగ బలంబు లేమి లో 
శంకిల్ల బిట ట  తనుికొనుఁ జకకన నా ర్ణభీము వోామునిం 
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గ్ంకకుఁ గూల ు నవిిభుుఁడు కోయని మింట సుపర్ుి లార్ిుఁగన్.  

10.1-1189-ఆటవ లద్వ 
ఘోర్ దనుజు నేల గూల్లు పర్ితగుహ్ 
వాత నుని ఱాయి వియాుఁ దనిి 
గుహ్ుఁ జర ంచుచుని గోపాలకులుఁ గ్ంచు 
బలి్లదుండు గోపపలి్ల కర గ .  
10.1-136- అకూీ ర్ుడు వేిపల ి కొచుుట 

10.1-1190-వచనము 
అంత నా రాతిి మథురానగర్ంబున నకూీర్ుండు వసరయించి మర్ునాడు రేపకడ 
లేచి నితాకృతాంబు లాచర ంచి ర్థంబెకిక కదల్ల నందగోకులంబునకుం బో వుచుం 
ద్ెర్ువునం దనలో నిటినియిె. 

10.1-1191-ఉతపలమాల 

ఎటిట  తపంబుుఁ జేయుఁబడె? న టిట  చర తమిు లబామయిెానో? 
యెిటిట  ధనంబు లర్ుి లకు నీుఁబడెనో తొల్లబామునందు; నా 
యటిట వివేకహమనునకు నాద్వమునీందుిలు యోగదృషుట లం 
బటటుఁగలేని యిాశిర్ుని బహి్ెమయున్ హ్ర ుఁ జూడుఁ గల ్ డిన్.  

10.1-1192-ఉతపలమాల 

సూర్ులు దొ్లి్ల యేి విభుని శ్లభితపాదనఖ్పభిావళిం 
జేర  భవాంధకార్ములుఁ జికకక ద్ాుఁట దు ర్టిట  దే్వునిన్ 
వ ైర్ముతోడన ైనుఁ బిలువన్ ననుుఁ బంచి శుభంబుుఁ జేసె ని 



2334 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ష్ాకర్ణ ప్ేిమతోడ; నిద్ె కంసునిుఁ బో లు సఖ్ుండు గలు్ నే.  

10.1-1193-మతేతభ వికీీడతిము 
ఇతడాుఁ కంసునిచేతుఁ బంపువడి నన్ హింసరంప నేతెంచినాుఁ 
డతిదుషుట ం డని చూచునో? సకలభూతాంతర్బహిర్ెధా సం 
గతుుఁ డౌటం దలపో సర ననుి సుజనుంగాుఁ జూచునో? యిెటిట  యు 
నితిుఁ గావించునొ? యిేకియీం బలుకునో? నా భాగా మ్మట ి నిద్య?  

10.1-1194-వచనము 
అని మఱియును. 

10.1-1195-మతేతభ వికీీడతిము 
అలకభాిజితమ్మై సుధ్ాంశునిభమ్మై హాసపభిోద్ాా మమ్మై 
జలజాక్షంబయి కర్ణకుండలవిరాజద్ండమ్మై యుని యా 
జలజాతాక్షు ముఖ్ంబు చూడుఁగలుగున్ సతాంబుపో  నాకు నా 
వలద్వకేకగుచు నుని వీ వనమృగవాితంబు ల్మ తోివలన్.  

10.1-1196-ఉతపలమాల 

మాపటివేళ్ నేను చని మాధవుపాదసమీప మందు దం 
డాపతితుండన ైన నతుఁ డాశుగకాలభుజంగవేగ సం 
తాప్రత భకతలోకభయద్ార్ణమ్మైన కరాబా మౌదలన్ 
మోప్ర హ్సరంచి నా కభయముం గృపతోడుత నీయకుండునే?  

10.1-1197-వచనము 
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అని మఱియు నకూీర్ుం డనేకవిధంబుల గోవింద సందర్శనంబు గోర్ుచు 
నమంద గమనంబున సుందర్ సాందనార్ూఢుండయి చనిచని. 
10.1-137- అకూీ ర్ుడుబృంద్ావనంగనుట 

10.1-1198-కంద పదాము 
ముందటుఁగన  ఘనచందన 
కుంద కుటజ తాల సాల కుర్వక వట మా 
కందన్ నంద్వత బల గో 
విందన్ వికచార్ుణార్విందన్ బృందన్.  

10.1-1199-వచనము 
కని బృంద్ావనంబుుఁ దఱియంజొచిు యందు సాయంకాలంబున నడవికి న ఱిగల 
మే్తల వ ంబడి ద్వగంబడి రాకచికికన కుఱికోడె పడా తండంబులం గానక ప ద 
యిర్ువు మిఱుి  పలింబనక తూఱి పాఱి వ దకి కానక చీర డు గోపకుల 
యాహాినశబాంబు లాకర ణంచుచుుఁ గోమలఘాసఖ్ాదన కుతూహ్లంబులం జికిక 
మకుకవం గేపీులం దలంచి తలార ంపక తమకంబులం దమతమ యంత 
నంభారావంబులు చేయుచు మూతంిబులు సవిింపుఁ బర్ువుల్లడు ధ్ేనువులును, 
ధ్ేనువులకు నోసర ంచుచు సద్య ాజాతంబులగు తర్ణకంబుల వహించి 
నవసూతికలు వ నుతగులుటవలన ద్ామహ్సుత ల ై చను వలివుల మ్మలిన 
విలోకించుచు, మంద యిర్ుక లంకులం గళ్ంకర్హితుల ై పుల్ల శివంగ  వేుఁగ  
లోనగు వాలుమ్మకంబుల మొతతంబుల వలన నపమితుత ల ై కుఠార్కుంత 
శరాసనపమిుఖ్ాయుధంబులు ధర యించి కావల్లతిర్ుగు వేలిం గడచి; నానావిధ 
సర్సతృణకబళ్ ఖ్ాదనగర షఠ ల ై గోషఠ ంబులు పవిేశించి రోమంథల్మలాలసల ై యుని 
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ధ్ేనువులును, జనుిలుగుడిచి తలుి ల మొోలుఁ బెలుి రేుఁగ  కేళీ్ళుఱుకు లేగలుుఁను, 
వ దల ైన మొదవులం బెైకొని పర్సపర్ విర్ుదధంబుల ై డమకొని కొముెలయుదధంబులు 
సలుపు వృషభంబులును, నకుంఠ తబలంబులుఁ కంఠర్జాువులం ద్ెంిచుకొని 
ప దలుఱికి ద్ాుఁటి తలుి లం దూటికుడుచు తఱప్రదూడల దటిటంచి పటటనోపక గదాీనుఁ 
బెదాలంజీర్ు గోపకుమార్ులును, గ్డుకుల మగల మామలు మఱందుల 
వంచించి పంచాయుధభలిభగిహ్ృదయలయి గృహ్కృతాంబులు మఱచి శంకిలక 
సంకేతసథలంబులుఁ గృష్ాణ గమ తతపర్లయి యుని గోపకామినులును, 
గోషఠ పది్ేశంబుల గోవులకుుఁ గేపీుల విడిచి యొడుా చు మర్లం గట ట చు నీడుుచుం 
గీడీించు గోపకులును, గోఖ్ుర్ సముదూధ త కరీషపరాగపటలంబులవలన నులాి ర  
దులదుల న ైన ధ్ేనుద్యహ్నవేళా వికీర్ణ పయోబిందు సంద్యహ్ పర్ంపరా సంపాద్వత 
పంకంబులును, ద్యహ్నసమయ గోపకరాకృషట గోసతన నిర్్తంబులయి 
కలశంబులందుుఁ బడియిెడు క్మర్ధ్ార్ల చపుపళ్ళును, మహ్ో క్షకంఠ 
సంసపర్శనసరిగాంబులయిన మంద్వర్ద్ాిర్ ద్ార్ుసతంభంబుల ప ంతలనుండి 
యుల్లకిపడి నలుద్వకుకలు గనుంగ్ని నూతనజనవిలోన కుప్రతంబులయి 
కరాళించు సార్మే్యంబులునుుఁ గల్లగ  బలకృషణబాహ్ుదండ 
పాికార్ర్క్ావిశ్ేభూషణంబెైన ఘోషంబు బవిేశించి; అందు. 

10.1-1200-కంద పదాము 
జలజాంకుశ్ాద్వ రేఖ్లు 
గల హ్ర పాదముల చ్పుపుఁ గని మోదముతో 
బులకించి ర్థము డిగ  యు 
తకల్లకన్ సంతోషబాషపకల్లతాక్షుండెై.  
10.1-138- అకూీ ర్ుడు బలకృషుణ లగనుట 
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10.1-1201-మతేతభ వికీీడతిము 
కన  నకూీర్ుుఁడు పదెనేతుిలను ర్ంగద్ా్ తుిలన్ ధ్ేనుద్య  
హ్నవాటీగతులన్ నలంకృతుల నుదాద్ాాసులం బీత నీ 
ల నవీనోజావలవాసులం గుసుమమాలాధ్ార్ులన్ ధీ్ర్ులన్ 
వనితాకాములుఁ గృషణరాముల జగదిందాకమీోద్ాా ములన్.  

10.1-1202-కంద పదాము 
కని వార్ల పాదములకు 
వినయంబున మొొక క భకిత వివశుం డగుచుం 
దనువునుఁ బులకాంకుర్ములు 
మొనయుఁగ నానందబాషపములు జడిుఁ గుర యన్.  

10.1-1203-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 

10.1-1204-కంద పదాము 
అకూీ ర్ుల ైన జనుల న 
వకగీతిం గాచు భకతవతసలుుఁ డంత 
నికూీ ర్ుుఁ గ్గల్లంచెను 
జకాీ ంకిత హ్సతతలముుఁ జాచి నరేంద్ాి.  

10.1-1205-వచనము 
మఱియు నకూీర్ుుఁడు బలభదుినికిం బణితుం డయినుఁ నతండు గ్గల్లంచి 
చెటటపట ట కొని కృషణసహితుండెై గృహ్ంబునకుం గ్నిపోయి మే్లడిగ  గద్వాయనిడి 
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పాదపకి్ాళ్నంబు చేసర మధుపర్కంబు సమర పంచి గోవునిచిు యాదర్ంబున 
ర్సవదనింబు ప్ెటిటంచి తాంబూల గంధ మాలాంబు లగసంగ ; నయావసర్ంబున 
నందుం డుపవిషుట ండెై యకూీర్ుని సతకర ంచి యిటినియిె. 
10.1-139- అకూీ ర్నంద్ాదులసంభాషణ 

10.1-1206-కంద పదాము 
చెల్లయలు మొఱయిడ నలుి ర్ 
ఖ్లుుఁడెై ప ర గ్నిన యటిట  కంసుుఁడు బదిుకం 
గలద్ే మనకి దశ్ార్ుి ల 
కిలప్ె?ై మీ క్ేమమింక నేమని యడుగన్?  

10.1-1207-వచనము 
అని పల్లక  నంత నకూీర్ుం డొక పర్ాంకంబున సుఖ్ఞపవిషుట ండెై యుండ హ్ర  
యిటినియిె. 

10.1-1208-మతేతభ వికీీడతిము 
శుభమే్ నీకుుఁ? బమిోదమే్ సఖ్ులకుం? జుటాట లకున్ క్ేమమే్? 
యభయంబే పజిక లి? గోతిజులకతాానందమే్? మామ ము 
కతభయుండ?ే వసుద్ేవ ద్ేవకులు తతాకరాగృహ్ంబందు మ 
త్రభవవాాజనిబదుధ ల ై బతిికిరే పాిణానిలోప్ేతుల ై?  

10.1-1209-మతేతభ వికీీడతిము 
న ఱ ినేడికకడ నీవు రాుఁగ వగతో నీతోడ నేమ్మైన నా 
క ఱుుఁగం జ పుపమటంచుుఁ జ పపర్ు గద్ా యేిమందు? రా వార్త యేి 
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తెఱుఁగున్ లేదని డసరసరో వగచిరో ద్ీనతిముంజ ంద్వరో 
వ ఱతో నా తల్లదండుిల ట ి  పడిరో? వినిపంపు మకూీర్కా!  

10.1-1210-వచనము 
మఱియు నీవేమి కార్ణంబున వచిు” తని హ్ర  యడిగ న నతండు కంసునికి 
నార్దుండు వచిు చెప్రపన వ ైరానుబంధ పకిార్ంబును గంసుండు ద్ేవకీ 
వసుద్ేవుల వధ్వయింపం గమకించి మానిన తెఱంగును ధనురాాగంబు ప్ేర్ుచెప్రప 
పుతెత ంచిన పకిార్ంబు న ఱింగ ంచిన రామకృషుణ లు నగ  తముెుఁ బర వేషరటంచిన 
నంద్ాద్వ గోపకులం జూచి కృషుణ ం డిటినియిె. 

10.1-1211-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
భూనాథుండు మఖ్ంబుుఁ జూుఁడుఁ బిలువం బుతెత ంచినాుఁ డవిిభుం 
గానం బో వల ుఁ బాలు న యిా పె్ర్ుగుల్టింబులుం గానుకల్ 
మీ నరే్పపపుఁగుఁ గూడుఁబెట ట ుఁడు తగన్ మీమీ నివాసంబులన్ 
యానంబులగ్ నిర్ండు ప ండు మథురాయాతాిభిముఖ్ాంబుగన్.  
10.1-140- వేితలు కలగుట 

10.1-1212-వచనము 
అని నియమించె నంత నకూీర్ుండు మథుర్కు హ్ర ం గ్నిపోయిెడి నని యెిఱింగ  
వేతిలు గలంగ . 

10.1-1213-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర నవుిల్ హ్ర మాటలున్ హ్ర మనోజాఞ లాపముల్ ల్మలలున్ 
హ్ర వేడకల్ హ్ర మనినల్ హ్ర కరాబాా లంబనాహాినముల్ 
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హ్ర ణీలోచన లందఱున్ మఱి యుపాయం బెటలి కో యంచు లో 
న ర యన్ ముచుట లాడిర్ంత గముల ై యేికాంత గేహ్ంబులన్.  

10.1-1214-వచనము 
మఱియుం దమలో నిటినిర . 

10.1-1215-ఉతపలమాల 

మే్టి గృహ్సుథ  బహి్ె యని మికకల్ల నమిెతి మమె చూడ నే 
పాటియు లేదు మాకుుఁ బర పాలకుుఁడెైన సరోజనేతుి ని 
చోుట వసరంపనీక నొకచోటికిుఁ బో  విధ్వయించి ప్రనిబి 
డాా టలు చేసె నీ దుడుకు లకకట! భార్తిక ైనుఁ జ పపరే.  

10.1-1216-వచనము 
అని విధ్వం దూఱుచు మదనతాపాయతత  చితతల ై. 

10.1-1217-ఉతపలమాల 

ర్మెని చీర నంతన  పుర్ంబున కేగ డుుఁ గాని ననుి నీ 
కొమెలు నమిెనార్ు మర్ుకోలల కగ్ము చేసర పో వుఁగా 
ముమెర్మ్మైన తాపమున మొొగు్ దురో యనుఁ డంబుజాక్షుుఁ డా 
యమెలు గోపవృదుధ లు పియాణము వలానర ైర  చెలిరే!  

10.1-1218-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అకూీ ర్ుం డని పే్ర్ుప్ెట ట కొని నేుఁ డసెనెనోవలిభుం 
జకినీ్ మాకడుఁ బాప్రకొంచు నర్ుగం జర ుంచి యేితెంచినాుఁ 
డకూీ ర్ుం డుఁట కూీర్ుుఁ డమతుఁడు నిజం బకూీర్ుుఁ డౌనేని ని 
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ర్ికీతింబునుఁ గృషుణ ుఁ బెటిట  తన తోివంబో  విచార ంపుఁడే?  

10.1-1219-ఉతపలమాల 

ఫులిసరోజలోచనలు పూర్ణసుధ్ాంశుముఖ్ుల్ పురాంగనల్ 
మ్మలిన  యిెలి్ల పటటణము మే్డలనుండి సువర్ణ లాజముల్ 
చలిుఁగ వార ుఁ జూచి హ్ర  సంగతి చేయుఁదలంచుుఁ గాక వేి 
పల ి  వసరంచు ముద్వాయలప్ెైుఁబడ నేల తలంచు నకకటా!  

10.1-1220-కంద పదాము 
పుర్సతుల విలోకనములు 
సర్సాలాపములు నర్ెసంభోగములున్ 
మర గ  హ్ర  మనల నొలిుఁడు; 
నర్వర్ు లో! యమె! నూతనప్రియులు గద్ే.  

10.1-1221-కంద పదాము 
పుటెటనిుఁడు హ్ర  న ఱుుఁగని 
పటటణసుందర్ుల కితనిుఁ బతిుఁ జేసర కడున్ 
దటటపు విర్హాగుిలకును 
గటిట ుఁడి ద్ెైవంబు ఘోషకాంతల వ దక న్.  

10.1-1222-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర నేలా కొనిపోయిె దంచు మన మా యకూీర్ుుఁ బాిర థంతమా? 
హ్ర ుఁ బో నీకుుఁడు నిలపరే యనుచు నేుఁ డర ుంతమా వేలుపలన్? 
హ్ర పాదంబుల కడాముల్ పడుదమా; హా ద్ెైవమా యంచు నా 
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తర్ుణుల్ కొపుపలుుఁ జీర్లున్ మఱచి కందర్పజిర్భాింతల ై.  

10.1-1223-మతేతభ వికీీడతిము 
ఉవిదల్ సరగు్ లుమాని కన్వల నీ ర్ండొండ వర ించుచున్ 
వివశతింబులతోుఁ గపో లతట సంవినాసత  హ్సాత బాల ై 
పవనోదూధ తలతాభల ై మముుఁ గృపం బాల్లంపు గోవింద! మా 
ధవ! ద్ామోదర్! యంచునేడిుర  సుజాతంబెైన గీతంబులన్.  
10.1-141- కృషుణ డు మథుర్కుచనుట 

10.1-1224-వచనము 
అంత మఱునాడు సూరోాదయకాలంబునం దనతోడుఁ బయనంబునకు గమకించి 
నడచు గోప్రకలను “మర్ల్లవతుత ” నని దూతికా ముఖ్ంబున నివర తంచి, కృషుణ ండు 
శకటంబులందుుఁ గానుకలును గోర్సంబు నిడికొని నంద్ాదుల ైన గోపకులు 
వ నుదగుల నకూీర్చోద్వతంబెైన ర్థంబెకిక మథురాభిముఖ్ుండెై చను 
సమయంబున. 

10.1-1225-చంపకమాల 

అద్ె చనుచునివాుఁడు ప్రియుుఁ డలిద్ె తేర్ద్ె వ ైజయంతి య 
లిద్ ెర్థ ఘోటకాంఘి్ ొర్జమా ద్ెస మార్్ము చూడుుఁ డంచు లో 
నొదవ డి మకుకవన్ హ్ర ర్థయనుెఖ్ల ై గముల ై వజిాంగన 
ల్దలక నిల్లుచూచి ర్ట  కనుిల కబిబనయంత దూర్మున్.  

10.1-1226-వచనము 
ఇట ి  నకూీర్ రామ సహితుండెై చనిచని. 
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10.1-1227-కంద పదాము 
అవలోకించెను గృషుణ ుఁడు 
పవిిమలకలోి లపవన భాసరతజనా 
నివసనిపాపసెైనాం 
గవిజనమానాం గళిందకనాన్ ధనాన్.  

10.1-1228-వచనము 
కని తతాకళింద్వ యందుుఁ బర క్షుణణమణిగణసముజావలంబులగు జలంబులు ద్ాివి, 
తర్ుసమూహ్ సమీపంబున రామసహితుండెై కృషుణ ండు ర్థంబు పవిేశించె; నంత 
నకూీర్ుండు వార్లకు మొొకిక వీడొకని కాళింద్ీహ్రదంబు జొచిు 
విధ్వపూర్ికంబుగా వేదమంతంిబులు జప్రయించుచు. 
10.1-142- అకూీ ర్ుని ద్వవాదర్శనములు 

10.1-1229-ఉతపలమాల 

సాినము చేసరచేసర నద్వ చలిని నీటను రామకృషుణ లన్ 
మానుగుఁ జూచి వార్ు ర్థమధాముప్ెై వసరయించి యునివా 
రీ నద్వ నీటిలోపల్లకి న పుపడు వచిు? ర్టంచు లేచి మే్ 
ధ్ానిధ్వ చూచె వార ని ర్థసుథ ల భకతమనోర్థసుథ లన్.  

10.1-1230-వచనము 
చూచి వ ఱుఁగుపడి. 

10.1-1231-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కంటని్ మునుి ర్థంబుప్ెై; జలములోుఁ గంటిం దుద్వం గీమెఱం 
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గంటిం ద్ొంటి ర్థంబుమీుఁద; నిద్ె యిా కలాాణచార తుి లే 
వ ంటం ద్య ుఁచిర  ర ండుద్వకుకల; మనోవిభాింతియో? నీటిలో 
నుంటాశుర్ాము చూతునంచుమఱియునూిహించిమగాింగుుఁడెై.  

10.1-1232-ఉతపలమాల 

పో షరత బాంధవుండు యదుపుంగవుుఁ డా జల మందుుఁ గాంచె స 
ద్ాాషు సహ్సమిసతకవిభాసరతభూషు నహమశు భూమిభృ 
ద్ేిషుుఁ గృపాభిలాషుుఁ బతిివీర్చమూవిజిగీషు నితాసం 
తోషు నరోషు నిరా్ళితద్యషు ననేకవిశే్షు శే్షునిన్.  

10.1-1233-వచనము 
మఱియు నీలాంబర్సంయుతుండును సరద్యధ ర్గాద్వ సనుితుండునున ై యొపుప 
నపాపపఱేనిం దపపక కనుంగ్ని. 

10.1-1234-ససీ పదాము 
ఆ భోగ  భోగపర్ాంకమధాంబున; 
 వలనొపుప పచుని వలువవాని 
మే్ఘంబుప్ెై నుని మ్మఱుుఁగు చందంబున; 
 నుర్మున శ్రదీ్ేవి యొపుపవాని 
ముసుర్ు తేుఁట లు విపప ముఖ్చతుషకముగల; 
 తనయుుఁ డాడెడి బొ డుా దమిెవానిుఁ 
గదలని బహ్ుపదకమీవిశ్ేషంబుల; 
 ర్వము చూప్ెడి నూపుర్ములవాని 
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10.1-1234.1-ఆటవ లద్వ 
జలజగర్ా ర్ుద ిసనక సనందన 
సద్వావజామర్పశిసామాన 
చర తుుఁడెైనవాని సౌందర్ాఖ్నియిెైన 
వాని నొకక పుర్ుషవర్ుాుఁ గాంచె.  

10.1-1235-వచనము 
మఱియుుఁ జార్ు లక్షణలక్ిత నఖ్ పాద గులు జాను జంఘోర్ు కటి నాభి 
మధ్యాదర్ుండును, సాదర్ుండును, శ్రవీతస క్సుత భ వనమాల్లకా విరాజిత 
విశ్ాలవక్షుండును, బుండరీకాక్షుండును, శంఖ్ చక ీగద్ా పదె హ్సుత ండును, 
సతిగుణ పశిసుత ండును, బహి్ెసూత ికటిసూత ిహార్ కేయూర్ కటక కంకణ 
మకర్కుండల కిరీటాద్వ విభూషణుండును, భకతజనపో షణుండును, సుందర్కపో ల 
ఫాల నాసాధర్ వదన కర్ుణ ండును, నీలనీర్దవర్ుణ ండును, గంబుకంధర్ుండును, 
గర్ుణాగుణబంధుర్ుండును, పహిిాద నార్ద సునంద నంద పమిుఖ్ 
సంభావితుండును, శ్ర ీపుషరట  తుషరట  కీర త కాంతీలోరాా  విద్ాాశకిత మాయాశకాత యద్వ 
సేవితుండునున ై యొపుప నపపర్మే్శిర్ునకు మొొకిక భకిత సంభమింబు 
లగ్ంబులుగ గద్దకంఠుండెై ద్వగ్నం గర్ంబులు ముకుళించి యిటిని వినుతించె. 
10.1-143- శ్రీమానినీచోర్దండము 

10.1-1236-దండకము 
“ శ్రమీానినీమానచోరా! శుభాకార్! వీరా! జగద్ేధతుహేతుపకిారా! సమసతంబు 
నసతంగతంబెై మహాలోలకలోి లమాలాకులాభీల పాథయనిధ్వం గూలుఁగా 
బాలకేళీగతింద్ేల్ల నారాయణాఖ్ాం బట ఖ్ాాతిుఁ శ్లభిలుి  నీ నాభికంజంబులో 
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లోకపుంజంబులం బని వినాిణి యైెి మని యా బమె యుతపనుిుఁ 
డయిెాంగద్ా పావకాకాశవాతావనీవార్ాహ్ంకార్ మాయామహామానసాదుల్ 
హ్ృషీకాదులున్ లోకముల్ లోకబీజంబులున్ నితాసంద్యహ్మ్మై నీ మహాద్ేహ్మం 
దులిసరంచున్; వసరంచున్; నశించున్; జడతింబు లేకాతె యైెి యొపుప నీ 
యొప్రపదం బెలి నోచెలి; చెలిన్ విచార ంపుఁ ద్ార ంత; వార ంత వార ైన 
మాయాదులున్ మాయతోుఁ గూడి కీడీించు లోకానుసంధ్ాత య్ ధ్ాత నిరేణతలే 
నీ కళారాశికిం గ్ంద ఱంభోజగరాాదు లధ్ాాతె లందునిశ్ేష్ాధ్వభూతంబు 
లందునినేకాధ్వద్ెైవంబు లందున్ సద్ా సాక్ివ ై యుందువంచుం దదంతర్్తజఞాతి 
వీశుండ వంచుం దయిిా పదధతిం గ్ంద ఱింద్ాిద్వద్ేవాభిద్ానంబులన్, 
నికుకద్ొకకండవంచున్ మఱిం గ్ంద ఱ రా్ూఢకర్ెంబులం దె్ంిచి సంసార్ముం 
దుించి సనాసుత ల ై మించి విజాఞ నచక్షుండ వంచున్, మఱిం 
బాంచరాతాినుసార్ంబునం దనెయతింబుతోుఁ గ్ందఱీ వాతె వంచున్, మఱిం 
గ్ందఱ  ావాసుద్ేవాద్వ భేదంబులన్ నలుిర ై చెలుిబాటింతు వంచున్; మఱినీివు 
నారాయణాఖ్ుాండ వంచున్; శివాఖ్ుాండ వంచున్; మఱిం బెకుకమార్్ంబులన్ 
నినుి నగ ్ంతు;ర గే్మి; యిేఱుల్ పయోరాశినే రాసుల ై కూడు కీడీన్ విశ్ేషంబు 
ల లిన్ విశ్ేషంబుల ై డింద్వ నీ యందనూనంబు ల్మనంబులౌ; నేక రాకేందుబింబంబు 
కుంభాంతర్ంభంబులం బింబితంబెైన వేఱునిద్ే? యిెనినేలా 
ఘటాంతర్్తాకాశములాదాటాంతంబులం ద్ేకమౌ రేఖ్ లోకావధ్వన్ వీకనే 
పో కలంబో క; యిేకాకివ ై యుండు; ద్ీశ్ా! కృశ్ానుండు న మోెము, సో ముండు 
భానుండు కనుిల్ ద్వశల్ కర్ణముల్ భూమి పాదంబు లంభోనిధులు్ క్ి, శలాంబు 
లదుిల్, లతాసాలముల్ రోమముల్, గాల్ల పాిణంబు, బాహ్ుల్ సురేందుిల్, 
ఘనంబుల్ కచంబుల్, నభోవీధ్వ నాభిపది్ేశంబు, రేలుంబగళ్ళున్ నిమే్షంబు, 
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లంభోజగర్ుాండు గుహ్ాంబు, వరి్ంబు వీర్ాంబు, నాకంబు మూర్ధంబు గానేకమ్మై 
యుని నీమే్ని దండం బయోజాత గరాాండముల్ మండితోదుంబరానోకహానేక 
శ్ాఖ్ా ఫలాపూర తానంత జంతుపకిాండంబు ల్మలం బసిరద్యధ దరాశిసథ 
జంతుపకిార్ంబుగా నిండి యుండున్; మహార్ూప! నీ ర్ూపముల్ వ గ్లం 
బుగ్డింపన్; లయాంభోధ్వలో మీనుమే్నన్ విరోధ్వన్ నిరోధ్వంచి సాధ్వంచి మున్ 
వేధకున్ వేదరాశిం బిసాద్వంపవే; దుింపవే క ైటభశ్రమీధుం జకివీ ై మొతతవే; యిెతతవే 
మందరాగంబు రాగంబుతోుఁ గూర్ెల్మలాపర షపంద్వవ ై పంద్వవ ై మే్ద్వనిన్ మీద్వకిం 
ద్యిచి ద్యష్ాచర్ుం గ్ముెలన్ నిముెలం జిముెచుం గుీవివే తెవిివే ఘోర్వ ైర న్ 
నృసరంహ్ుండవ ై దండివ ై, దండి వ ైరోచనిం జూచి యాచింపవే, ప్ెంపవే మే్ను 
బహిాెండమునిిండుఁ, బాఱుండవ ై రాజకోటిన్ విపాటింపవే, రాజవ ై రాజబింబాసాక ై 
దుర్ెద్ార న్ విద్ార ంపవే నొంపవే కూీర్ులన్ వాసుద్ేవాద్వ ర్ూపంబులన్, శుదధ  
బుదుధ ండవ ై వ ైర ద్ా రాంతర్ంగంబులనింతర్ంగంబులుంగాుఁ గర్ంగ ంపవే పె్ంపు 
ద్ీప్రంపవే కల్లకమూర తం బవిర తంచు నిన ిని నేన విుఁడన్ ననుి 
మాయావిపనుిన్ విషణుణ ం బపినుిం బసినుిండవ ై ఖినితం బాప్ర మనిింపవే 
పనిగాధ్ీశతలాప! కృపాకలప! వంద్ార్ుకలాప! నమసేత  నమసేత  నమసేత  నమః. 

10.1-1237-మతేతభ వికీీడతిము 
కలలం బో ల డి పుతమిిత ివనితాగారాద్వ సంయోగముల్ 
జలవాంఛార్తి యిెండమావులకునాసల్ చేయు చందంబునం 
దలుఁతునిృచాములంచు; మూఢుుఁడ వృధ్ాతతిజుఞ ుఁడనాికు నీ 
విలసతాపదయుగంబుుఁ జూప్ర కర్ుణన్ వీక్ింపు లక్మెపతీ!  

10.1-1238-వచనము 
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అని మఱియును వినుతింప నకూీర్ునికి యమునాజలంబుల లోనం దన 
మొదల్ల మే్ను చూప్ర చాల్లంచి నట నిక ైవడిుఁ ద్వరోహితుండెైన నకూీర్ుండు నీర్ు 
వ డల్ల వ ఱంగుపడుచు వచిు ర్థారోహ్ణంబు చేసరన హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-1239-కంద పదాము 
జలములు చేర్ువ నునివి 
తలపోయుఁగ నీవు పోయి తడ వయిెా; నద్ీ 
జలమున నభమున ధర్ణిం 
గలుగని చోదాములు నీకుుఁ గానంబడెనే?  

10.1-1240-వచనము 
అనిన నతం డిటినియిె. 

10.1-1241-కంద పదాము 
నీలోన లేని చోదాము 
లే లోకములందుుఁ జ పప రీశిర్! నీటన్ 
నేలన్ నింగ ని ద్వకుకల 
నీలో చోదాంబు ల లి న గడు మహాతాె!  

10.1-1242-వచనము 
అని పల్లకి సాయంకాలంబునకు నకూీర్ుండు మథురానగర్ంబు చేర్ ర్థంబు 
గడప్ె నంతట నటముని చని నంద్ాదులు పురోపవనంబున విడిసర యుండ 
వార్లం గూడుకొని కృషుణ ం డకూీర్ునిం జూచి “నీవు ర్థంబు గ్నుచు 
నగర్ంబునకుం జనుము మే్ము వ నుక వచెుద” మనిన నతం డిటినియిె. 
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10.1-1243-కంద పదాము 
నా యింటికి విచేుయుము 
నీ యంఘి్ ొసరోజరేణునికర్ము సో కన్ 
నా యిలుి  పవితంి బగు 
శ్రయీుత! నీ భట నిుఁ బెదా జేయం దగద్ే.  

10.1-1244-వచనము 
అని మఱియుం బాిర థంచిన హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-1245-కంద పదాము 
యదుకుల విద్ేిషణుుఁడెై 
మదమున వర తంచు కంసు మర ాంచి భవ 
తసదనంబుుఁ జూడ వచెుదుఁ 
బొ ద యిా సాందనముుఁ గ్నుచుుఁ బుర్మున కనఘా!  

10.1-1246-వచనము 
అని పల్లకిన నకూీర్ుండు పుర్ంబునకుం జని రామకృషుణ లు వచిుర్ని కంసున 
క ఱింగ ంచి తన గృహ్ంబునకుం జనియిె; నంత నపరాహ్ణ ంబున బలభద ిగోపాల 
సహితుండెై కృషుణ ండు. 
10.1-144- కృషుణ డు మథుర్నుగనుట 

10.1-1247-మతేతభ వికీీడతిము 
పర ఖ్లో్ టలు కొమెలుం బడగలుం బాిసాదముల్ వీధులున్ 
హ్ర్ులుంద్ేర్ులువీర్ులుంగజములుంహ్ర్ెయంబులుం వాదాముల్ 
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తర్ుణుల్ ధ్ానాములుం ధనంబులు మహ్ో ద్ాానంబులుం ద్ీర కాల్ 
గర్ మాశుర్ార్ుచిం దనర్ుు మథుర్ం గాంచెన్ విభుం డంతటన్.  

10.1-1248-వచనము 
కని యపుపర్ంబు పవిేశించి వచుు సమయంబున. 

10.1-1249-ఉతపలమాల 

నంద తపఃఫలంబు సుగుణంబుల పుంజము; గోపకామినీ 
బృందము నోముపంట; సరర విందు దయాంబుధ్వ యోగ బృందముల్ 
డెందము లందుుఁ గోర డు కడింద్వ నిధ్ానము చేర్వచెు నో! 
సుందర్ులార్! ర్ండు చని చూతము కనుిల కోర కద్ీర్ుఁగన్.  

10.1-1250-వచనము 
అని మఱియు గోవింద సందర్శన కుతూహ్లంబునం బరర్సుందర్ులు 
పర్సపరాహ్ూయమానల ై భుంజానల ై భోజన భాజనంబులు దలంగుఁ ద్యిచియు, 
శయానల ై లేచియు, నభాంజమానల ై జలంబులాడకయు, గుర్ుజనశిక్షామాణల ై 
యోడకయు, గృహ్కార్ాపివర్త మానల ై పర భమిింపకయు, ర్మణర్మమాణల ై 
ర్మింపకయు, శిశుజనబిభాిణల ై డించియు నలంకురాిణల ై యనోానా వసాత ర భర్ణ 
మాలాానులేపనంబులు వీడిడ ధర ంచియు నర గ . 

10.1-1251-కంద పదాము 
వీటుఁ గల చేడె ల లిను 
హాటకమణిఘటితతుంగహ్రాెయగమీులం 
గూట వులు గ్నుచుుఁ జూచిర  
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పాటించి విశ్ాలవక్షుుఁ బదెదళాక్షున్.  

10.1-1252-ససీ పదాము 
వీుఁడుఁటే ర్కకసర విగతజీవగుఁజనుిుఁ; 
 బాలు ద్ాివిన మే్టిబాలకుండు; 
వీుఁడుఁటే నందుని వ లుఁద్వకి జగమ్మలి; 
 ముఖ్మందుుఁ జూప్రన ముదుా లాుఁడు; 
వీుఁడుఁటే మందలో వ నిలు ద్ొంగ ల్ల; 
 దర పంచి మ్మకికన ద్ాుఁపరీుఁడు; 
వీుఁడుఁట ేయిెలయించి వేతిల మానంబు; 
 చూఱలాడిన లోకసుందర్ుండు;  

10.1-1252.1-తేటగీతి 

వీుఁడు లేకుని పుర్ మటవీసథలంబు 
వీనిుఁ బొ ందని జనెంబు విగత ఫలము 
వీనిుఁ బలుకని వచనంబు విహ్గ ర్ుతము 
వీనిుఁ జూడని చూడుకలు వృథలువృథలు;  

10.1-1253-మతేతభ వికీీడతిము 
చెల్లయా గోప్రక ల్మ కుమార్తిలకుం జింతించుచుం బాడుచుం 
గలయం బలుకచు నంట చున్ నగుచు నాకర ించుచున్ హ్సతగా 
మలకకీడీకుుఁద్ెచిు నిచులును సమాెనంబులం బొ ందుఁగాుఁ 
ద్ొల్ల జనెంబుల నేమి నోుఁచిర్ కద్ే దుర్్పది్ేశంబులన్. ? 
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10.1-1254-కంద పదాము 
అని మఱియుుఁ బరర్కాంతలు 
మునుకొని హ్ర ర్ూపు నేతమిుల వ ంటను లోుఁ 
గ్ని తాల్లుర  హ్ృదయములను 
జనితపమిదమున విర్ులు చలుి చు నధ్వపా!  

10.1-1255-వచనము 
మఱియును. 

10.1-1256-కంద పదాము 
నానావిధ గంధములు ప ి
సూనఫలాదులును హ్ర తశుభలాజములుం 
గానుక ల్లచుుచు విపుు లు 
మానుగుఁ బూజించి రా కుమారోతతములన్.  
10.1-145- ర్జకునివదా వసత రములగ్ నుట 

10.1-1257-వచనము 
ఆ సమయంబున నగర్ ద్ాిర్ంబుననుండి వచుు రాగకార్ుం డగు నొకక 
ర్జకునిం గాంచి హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-1258-ఉతపలమాల 

విందులమ్మై నరేశిర్ుని వీటికి వచిుతి మే్ము; మాకు మా 
మందలలోనుఁ గటిటకొన మంచి పటంబులు లేవు; నీ ముడిన్ 
సుందర్ధ్ౌత చేలములు శ్లభిలుచునివి; తెముె నినుి మే్ 
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లంద్ెడు; నిముె రాజుద్ెస నలుి ర్; మో! ర్జకానియాగీణీ!  

10.1-1259-వచనము 
అనిన రోషరంచి వాుఁ డిటినియిె. 

10.1-1260-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఎటెటటాి? మనుజేందుి చేలములు మీకీుఁ బాడియిే? మీర్లుం 
గటటం బో లుదుర?ే పయోఘృతదధ్వగాీసంబులన్ మతుత ల ై 
యిటాట డం జన ుఁగాక గ్లిలకు మీ కిటాి డ నోరాడెడిం; 
గటాట ! పాిణముుఁ గోలుపోయిెదు సుమీ కంసో దధతిన్ బాలకా!  

10.1-1261-కంద పదాము 
మా రాజుస ముె గ ైకొన 
నే రాజులు వ ఱతు; ర ంత యెిలి్లదమే్; నీ 
కీ రాజరాజగృహ్మున 
నీ రాజసమే్ల? గ్లి! యేిగుము తలుఁగన్.  

10.1-1262-వచనము 
అనిన విని రోషరంచి. 

10.1-1263-కంద పదాము 
ఘోర్ కరాగతీలంబున 
ధ్ీర్ుుఁడు కృషుణ ండు శిర్ము ద్ెగ పడుఁ గ్టెటం 
బరర్ుల గుండెలు పగులుఁగ 
వీరోద్ేకిిన్ మద్ావివేకిం జాకిన్.  
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10.1-1264-వచనము 
అంత భగిశిర్ుం డైెన ర్జకుం జూచి వానివార్లు వ ఱచి పటంబులు డించి 
పఱచిన రామకృషుణ లు వలసరన వసత రంబులు ధర యించి కొనిి గోపకుల కొసంగ  
చనుచుండ. 

10.1-1265-కంద పదాము 
అంతట నొక వాయకుుఁ డా 
కంీతన్ వసుద్ేవసుతులుఁ గని బహ్ువరాణ  
తాంతమృదుపటాభర్ణము 
ల ంతయు సంతసముతోడ నిచెున్ మ్మచున్.  

10.1-1266-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కార్ుణాంబున వానిుఁ గ ైకొని యలంకార్ంబు గావించి శృం 
గారోదంచిత ద్వగ్జేంద ికలభాకార్ంబులం బొ ల్లు రా 
శూర్ుల్; మాధవుుఁ డంత వాయకుని శుశీూషన్ మహాప్ీితుుఁడెై 
సార్ూపాంబును లక్ిెయునొిసుఁగ  న ైశిరాాద్వ సంధ్ాయియిెై.  
10.1-147- సుద్ామునిమాలలుగ ైకొనుట 

10.1-1267-వచనము 
అంత నా రామకృషుణ లు సుద్ాముం డను మాలాకార్ుగృహ్ంబునకుం జనిన; 
నతండు గని లేచి గకీుకన మొొకిక చకకన నర్యాపాద్ాాద్వకంబు లాచర ంచి; 
సానుచర్ులయిన వార్లకుుఁ ద్ాంబూల కుసుమ గంధంబు లగసంగ  యిటినియిె. 

10.1-1268-ఉతపలమాల 
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పావనమయిెా నా కులము; పండెుఁ దపంబు; గృహ్ంబు లక్ిెకిన్ 
సేవితమయిెా; నిషటములు చేకుఱె; విశినిద్ానమూర్ుత ల ై 
భూవలయంబుుఁగావ నిట  పుటిటన మీర్లు రాకుఁ జేసర నే 
నే విధ మాచర ంతుుఁ? బను ల యిెావి? బంట; న ఱుంగ జ పపరే.  

10.1-1269-వచనము 
అని పల్లకి. 

10.1-1270-కంద పదాము 
ద్ామోదర్ రాముల కు 
ద్ాా మయశ్లహ్సరతతుహినధ్ాములకు వధూ 
కాములకుుఁ ద్ెచిు యిచెు సు 
ద్ాముుఁడు ఘనసుర్భికుసుమద్ామము లధ్వపా!  

10.1-1271-కంద పదాము 
వార్ును మాల్లకుుఁ డిచిున 
భూర  కుసుమ ద్ామములను భూషరతుల ై నీ 
కోర న వర్మిచెుద మని 
కార్ుణాము చేయ నతుఁడు గని యిటినియిెన్.  

10.1-1272-కంద పదాము 
నీ పాదకమలసేవయు 
నీ పాద్ార్ుకులతోడి న యామును నితాం 
తాపార్ భూతదయయును 
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ద్ాపసమంద్ార్! నాకు దయచేయుఁ గద్ే.  

10.1-1273-వచనము 
అని వేుఁడికొనిన నిచిు మఱియు మాధవుం డమాెల్లకునకు బలాయుః కాంతి 
కీర తసంపద లగసంగ  వాని గృహ్ంబు వ డల్ల రాజవీధ్వం జనిచని. 
10.1-148- కుబాననుగహీంిచుట 

10.1-1274-కంద పదాము 
ఆ నళినాక్షుుఁడు గాంచెను 
నానా లేపముల భాజనముుఁ జేుఁగ్నుచుం 
బూని చనుద్ెంచు ద్ానిని 
నాననర్ుచినిచయ వినమితాబాం గుబాన్.  

10.1-1275-వచనము 
కని యిటినియిె. 

10.1-1276-కంద పదాము 
ఎవిర ద్ానవు? లేపము 
ల విర కిం గోర  కొనుచు నేగ దు? నీ పే్ 
ర విర్ు మా కిమిెనిియు 
నివిటిల దు చకక నగుచు నీర్జనేతాి!  

10.1-1277-వచనము 
అని నయాబల యిటినియిె. 
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10.1-1278-ఉతపలమాల 

చకకనివాుఁడ వౌదు; సర్సంబుల నొంపకు; మ్మలి వార కిం 
జకకుఁదనంబు ల కకడివి; చార్ుశరీర్! తిివకీ యండుి; నే 
నికకము కంసుద్ాసరని; వినిర్ెలలేపనవిదాద్ాన; నన్ 
మికకల్ల రాజుమ్మచుుుఁ; దగ మీర్ు విలేపనముల్ ధర ంపరే.  

10.1-1279-కంద పదాము 
అని పల్లకి యా కుమార్ుల 
తనువులు నగవులును వీక్ితముెలు మాటల్ 
తన చితతముుఁ గర్ుఁగ ంచిన 
ననులేపము ల్లచెు వార  కబల ప్రియముతోన్.  

10.1-1280-ససీ పదాము 
ఇవిిధంబునుఁ గుబా యిచిున లేపంబు; 
 లనియుుఁ ద్ాను దే్హ్మున నలుఁద్వ 
కొని పసినిత నొంద్వ కుబా మువింకల; 
 యొడలు చకకుఁగ నొతిత  యునుపుఁ దలుఁచి 
తతపదంబుల మీుఁదుఁ దన పదంబులు దొ్ికిక; 
 హ్సాత ంగుళ్దియ మబల గవుద 
కింీద విపుపగ నిడి కృషుణ ుఁడు మీుఁద్వకి; 
 న తత ుఁగ వకతీ ల లి మాని 

10.1-1280.1-ఆటవ లద్వ 
చకకన ైన చితతజనుెబాణము కియీుఁ 
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గ్మర్ు మిగులుఁ బిఱుుఁదుుఁ గుచయుగంబు 
స ంపుుఁ జేయుఁ దర్ుణి సుందర్మూర త యైెి 
కమలనయనుుఁ జూచి కాంక్షతోడ.  

10.1-1281-కంద పదాము 
వేంచేయుము నా యింటికిుఁ 
బంచశరాకార్! యనుచుుఁ బెైకొం గాక 
ర ించి హ్ర ుఁ ద్వగ చెుఁ గామిని 
పంచాశుగబాణజాల భగిహ్ృదయయైెి.  

10.1-1282-కంద పదాము 
కామిని తిగ చినుఁ గృషుణ ుఁడు 
రాముని వీక్ించి నగుచు రాజానన మ 
తాకమితముుఁ ద్ీర ు ప్రదపన్ 
నీ మంద్వర్మునకు వతుత  నే డలుగకుమీ.  

10.1-1283-వచనము 
అని వీడుకొల్లప్ర కృషుణ ండు విపణిమార్్ంబునం జనిచని తాంబూల 
మాల్లకాగంధంబులును బహ్ువిధంబు లయిన కానుకలు పౌర్ు ల్లచిునుఁ 
బర గహీించుచు ధనుశ్ాశల కర గ  యందు. 
10.1-149- విలుి విర్ుచుట 

10.1-1284-కంద పదాము 
సుర్రాజు వింటిక ైవడి 
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గుర్ుతర్మ్మై భూర వీర్గుపతంబెై దు 
సతర్మ్మైన విలుి  ప డగని 
నర్ులు వల దనంగ బిట ట  నగ  వికసరతుుఁడెై.  

10.1-1285-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
బంధుల్ మే్లన వామహ్సతమునుఁ జాపంబెతిత  మౌరీిలతా 
సంధ్ానం బొ నర ంచి కొంచెపు తెగన్ శబాించుచున్ ధ్ీర్తా 
సరంధుం డా హ్ర  ద్ాని ఖ్ండితముగాుఁ జేసెన్ జనుల్ చూడగా 
గంధ్ేభంబు ర్సాలదండము నొగ న్ ఖ్ండించు చందంబునన్.  

10.1-1286-కంద పదాము 
కోదండభగినిర్్త 
నాదము వీనులకు భీషణం బెై యాశ్ా 
రోద్యంతర్ములు నిండుచు 
భేద్వంచెన్ భోజవిభుని బింకము నధ్వపా!  

10.1-1287-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-1288-ఉతపలమాల 

అద్వధర్ రాచవిల్లిఱిచె నర్ాకుుఁ డింతయు శంకలేక నే 
డుదధవిడిన్ సహింపుఁ దగ దుగతీుఁ బట ట ద మంచుుఁ గుీదుధ ల ై 
గదాీన లేచి తదధనువు కావల్లవా ర్ర్ుద్ేర్ వార  న 
యిాదాఱుుఁ గూడిుఁబటిట  మడియించిర  కార్ుెకఖ్ండహ్సుత ల ై.  
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10.1-1289-వచనము 
ఇట ి  రామకృషుణ లు మథురాపుర్ంబున విహ్ర ంచి వ డల్ల విడిదులకుం జనిర  
అంత. 
10.1-150- సూరాాసతమయవర్ణన 

10.1-1290-మతేతభ వికీీడతిము 
గగనార్ణాచరాంధకార్గజముం గాలాహ్ియవాాధుుఁ డ 
చుుగుఁ బటటం గమకించి మచిుడుటక ై చూతాంకుర్శ్ేణీిచే 
నొగ ుఁ గల్లపంచిన కందుకం బనుఁగ సూర్ుాం డంత వీక్ింపుఁగాుఁ 
దగ  మందపభితోడుఁ బశిుమ మహాధ్ాతీిధరేందంిబునన్.  

10.1-1291-కంద పదాము 
తర్ుణుుఁడగు శ్రతకిర్ణుని 
మర గ  వియలిక్ిె తనుిమాని ముదుకుఁడున్ 
ఖ్ర్కర్ుుఁడు ననుచుుఁ ద్ొిబిబన 
కర్ణిన్ ర్వి పశిుమాద్వకిడుఁ గుీంక  నృపా!  

10.1-1292-ఆటవ లద్వ 
కళ్లు గలుగుుఁ గాక; కమల తోడగుగాక; 
శివునిమౌళిమీుఁదుఁ జేర్ుుఁ గాక; 
యనుా నొలిుఁ దపనుుఁ డెైన మతపతి యని 
సాధ్విభంగ ుఁ గమలజాతి మొగ డె.  

10.1-1293-కంద పదాము 
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సుందర్ సాయంసంధ్ాా 
వందన విపాిర్యాతోయ వజహి్తోదా 
నెంద్ేహాసుర్ ర్కత 
సాందము కియీుఁ గ ంపుస ం ప్ెసుఁగ  నపర్ద్వశన్.  

10.1-1294-ఆటవ లద్వ 
భూమి నిండి మింటుఁ బూర్ణమ్మై కర్కట 
మకర్ మీనరాశి మహితమ్మైన 
హ్ర యశసుసధ్ాబిధ  యందుల తుంపుర్ు 
లనుఁగుఁ జుకక లగప్ెప నాకసమున.  

10.1-1295-కంద పదాము 
ఎలిద్వశలు నిండిన శ్ర ీ
వలిభుగుణమహిమ బహి్ె వాసరంచుటక ై 
చలి్లన మృగమద మనుఁగా 
వ లి్లవిర సెుఁ దమము గగనవీధుల న లిన్.  

10.1-1296-కంద పదాము 
ఆ చీుఁకటి వ నుదగ ల్లనుఁ 
బాిచీద్వశనుండి గంతు పర్ువున ర్వి భ 
రాెచలము మలుఁక తోివను 
వే చనియిెంగాక నిల్లచి విఱుుఁగక యునేి.  

10.1-1297-ఉతపలమాల 
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మీకును వ ైర ; యిెపుపడును మికకల్ల మాకును వ ైర ; రాజు ద్య  
ష్ాకర్ుుఁ; డింక వచుు జలజాతములార్! మద్ీయ బాలుర్ం 
జేకొనుుఁ డంచు బాలకులుఁ జీుఁకటి ద్ాుఁచిన భంగ ుఁ జికిక రా 
రాక వసరంచెుఁ దుమ్మెదలు రాతిి సరోర్ుహ్కుటెలంబులన్.  
10.1-151- చంద్యిదయవర్ణన 

10.1-1298-ససీ పదాము 
పాిచీద్వశ్ాంగనా ఫాలతలంబున; 
 ద్ీప్రంచు సరంధూర్తిలక మనుఁగ 
దర పంచి విర్హ్ుల ధ్ెైర్ావలుి లు తెంిప; 
 దర్పకుం డెతితన ద్ాత ిమనుఁగ 
నల్లగ  కాలకిరాతుుఁ డంధకార్మృగంబు; 
 ఖ్ండింప మ్మఱయించు ఖ్డ్ మనుఁగ 
గగనతమాలవృక్షము తూర్ుపకొమెను; 
 లల్లతమ్మై మ్మఱయు పలివ మనంగుఁ 

10.1-1298.1-తేటగీతి 

ద్ొగలు సంతసరలి ద్ొంగలు భీతిలిుఁ 
గడల్ల మినుిముటిట  కడలుకొనుఁగుఁ 
బొ డిచె శ్రతకర్ుుఁడు భూర చకోర్క 
ప్ీితికర్ుుఁడు జార్భీతికర్ుుఁడు.  

10.1-1299-కంద పదాము 
దర పత తారాధ్వప పర  
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సర పత కిర్ణౌఘమిళిత సకలద్వశంబె ై
యేిర్పడి కమలభవాండము 
కర్ూపర్పు కోీవి భంగ ుఁ గనుపటెట  నృపా.  

10.1-1300-కంద పదాము 
ఆ రేయి గోపయుతుల  ై
క్మరానిముుఁ గుడిచి రామకృషుణ లు మద్వుఁ గం 
సార్ంభ మ్మఱిుఁగ  యిషట వి 
హార్ంబుల నపమితుత ల ై యుండి ర టన్ 
10.1-152- కంసుడుదుశశకునముల్నుట 

10.1-1301-కంద పదాము 
తన పుర కి రామకృషుణ లు 
చనుద్ెంచి నిజానుచర్ులుఁ జంపుటయు మహా 
ధనువుుఁ గద్వసర విఱుచుటయును 
విని కంసుుఁడు నిదలిేక విహ్ిలమతియిె.ై  

10.1-1302-ససీ పదాము 
కర్ణర్ంధమిులు చేుఁ గప్రపన లోపల్ల; 
 పాిణ ఘోషము వినుఁబడక డింద్ెుఁ 
ద్యయాద్వకములందుుఁ ద్ొంగ చూచుచు నుండ; 
 తల గానరాదయిెాుఁ దనువుమీుఁదుఁ 
గర్శ్ాఖ్ నాసరకాగంీబుప్ెై నిడి చూడ; 
 గహీ్తార్కలు ర ంటుఁ గానబడియిె 
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వ లుుఁగున నిలుచుండి వీక్ింపుఁగా మే్ని; 
 నీడ సర్ంధమి్మై నేలుఁ ద్య ుఁచె 

10.1-1302.1-ఆటవ లద్వ 
నడుగుజాడ దృషటమౌట లే దయిెాను 
దర్ువుల లి హేమతర్ువు లగుచు 
మ్మఱయుచుండెుఁ గాలమృతుావు డగ్ఱ 
బుద్వధ  యెిలిుఁ గలుఁగ  భోజపతిక.ి  

10.1-1303-కంద పదాము 
గర్ళ్ముుఁ ద్వనుటయుుఁ బేతిము 
బర ర్ంభించుటయు నగిభావుుఁ డవుటయున్ 
శిర్మునుఁ ద్ెైలము పడుటయు 
ఖ్ర్పతి న కుకటయు నతుఁడు కలలోుఁ గనియిెన్.  

10.1-1304-వచనము 
మఱియు ర్కత కుసుమమాల్లకాధర్ుండెై యొకకర్ుండును న కకడేనియుం 
జనుచునివాుఁడ నని కలుఁ గాంచి మర్ణహేతుకభీతిం జింతాకాీంతుండెై 
నిదుిఁజ ందక వేగ ంచుచుని సమయంబున. 

10.1-1305-కంద పదాము 
అర్ుణ హ్ర నఖ్ర్ విదళిత 
గుర్ుతిమిరేభేందకిుంభకూట వినిర్ుె 
కత ర్ుధ్వర్ మౌకితకముల కియీ 
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సుర్పతిద్వశుఁ గ ంపుతోడి చుకకలు మ్మఱసెన్.  
10.1-153- సూరోాదయవర్ణన 

10.1-1306-ససీ పదాము 
పౌలోమి తన బాలు పానుపప్ెైుఁ గనుపటటుఁ; 
 బనిిన పవడంపుబంతి యనుఁగ 
నాయుర్ర్థముల వాయంబు లగతుత ల్ల చాట ; 
 కాలశ్ాంఖికు చేతి ఘంట యనుఁగ 
ఘనజంతుజీవితకాలరాసుల విధ్వ; 
 గ్లిన తితన హేమకుంభ మనుఁగుఁ 
బశిుమద్వకాకంత పర్ుఁగుఁ గ ైసేయుచ ;ో 
 ముందర్ నిడుకొని ముకుర్ మనుఁగుఁ 

10.1-1306.1-తేటగీతి 

గోకతాపో పశమద్వవాఘుటిక యనుఁగుఁ 
బద్వెనీకాంత నోములఫల మనంగ 
మూడుమూర్ుత ల సార్ంపు ముదా యనుఁగ 
మిహిర్మండల ముదయాద్వమిీుఁద నొప్ెప.  

10.1-1307-కంద పదాము 
వచుెం జలిని గాడుపలు 
విచుెం గమలములు; దమము విర సర బిలంబుల్ 
చ్చుెం; బదెమర్ందము 
మ్మచుెం దుమ్మెదలు గోీల్ల మిహిర్ుుఁడు ప డమన్.  
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10.1-1308-కంద పదాము 
సంకాశితోదయాచల 
పంకజసఖ్ కిర్ణరాగ పర పూర్ణంబెై 
పంకేర్ుహ్గరాాండము 
కుంకుమసల్లలంబు కోీవి కొమర్ున నొప్ెపన్.  

10.1-1309-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 
10.1-154- మలిర్ంగవర్ణన 

10.1-1310-ససీ పదాము 
పాష్ాణ వల్మెక పంకాద్వ ర్హితంబు; 
 మృదులకాంచననిభ మృణెయంబు 
గమనీయ కసూత ర కా జలసరకతంబు; 
 బదధచందనద్ార్ు పర వృతంబు 
మహ్నీయ కుసుమద్ామధిజ తోర్ణ; 
 మండితోనిత మంచ మధామంబు 
బాిహ్ెణ క్షతాిద్వ పౌర్కోలాహ్లం; 
 బశ్ాీంత తూర్ాతియాంచితంబు 

10.1-1310.1-ఆటవ లద్వ 
నిర్ెలంబు సమము నిషకంటకంబున ై 
పుణాపుర్ుషుమనముుఁ బో ల్ల కంస 
సెైనా తుంగ మగుచు సంతుషట లోకాంత 
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ర్ంగమ్మైన మలిర్ంగ మొప్ెప.  

10.1-1311-కంద పదాము 
ఆ మలిర్ంగ పర సర్ 
భూమిసరథత మంచమందు భోజేందుిుఁడు మా 
నాామాతాసంయుతుండె ై
భూమీశులు గ్లువ నుండె బొ కుకచు నధ్వపా.  

10.1-1312-మతేతభ వికీీడతిము 
సకలాంభోనిధ్వ మే్ఖ్లావహ్నముం జాల్లంచి యేితెంచు నా 
గకులాగంబుల భంగ  నొపుపచుుఁ దగం గ ైసేసర చాణూర్ ము 
షరటకకూట ల్ చలకోసలుల్ గుర్ువులన్ సేవించుచున్ ర్ంగధ్ా 
తిిక ినేతెంచిర  తూర్ాఘోషముల నుద్ేకిం బనేకంబుగన్.  

10.1-1313-కంద పదాము 
నంద్ాదుల ైన గోపకు 
లందఱు చని కానుకలు సమర పంచి నృపున్ 
సందర శంచి తదనుమతిుఁ 
జ ంద్వ మహామంచమున వసరంచిర  వర్ుసన్.  

10.1-1314-వచనము 
అంత నా రామకృషుి లు నలంకృతుల ై మలిదుందుభి నినదంబు విని సందర్శన 
కుతూహ్లంబున. 

10.1-1315-కంద పదాము 



2368 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ఓడక ర్ంగద్ాిర్ము 
జాడం జని వార్ు గనిర  సమద కువలయా 
ప్ీడంబున్ భినిపరా 
కీడీంబుం బమిదకంటకిత చూడంబున్.  
10.1-155- కర పాలకునితోసంభాషణ 

10.1-1316-వచనము 
కని తతకర పాలకశ్ేషీుఠ ండెైన యంబషుఠ నికి మే్ఘనాదగంభీర్ భాషణంబుల 
ర పుభీషణుం డగు హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-1317-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఓర!ీ కుంజర్పాల! మా ద్ెసకు నీ యుదానెద్ేభేందిముం 
బేరిుేఁపం బనిలేదు; ద్వపిుప మర్లం బేరిేుఁప్రనన్ నినుి గం 
భీరోగాీశనితులా ముషరటహ్తులన్ భేద్వంచి నే డంతకుం 
జేర్ంబుతుత  మహ్తతర్ద్విపముతో సరదధంబు యుదధంబునన్.  

10.1-1318-వచనము 
అని పల్లకి. 

10.1-1319-మతేతభ వికీీడతిము 
మించిన కొపుపుఁ జకకనిడి మే్లనుఁ బచునిచీర్ కాశ బం 
ధ్వంచి లలాట కుంతలతతిన్ మర్ల్లంచుచు సంగర్కియీా 
చుంచుతుఁ బేర ు బాలకుుఁడు చూచు జనంబులు దనుి బాపురే! 
యంచు నుతింప డగ్ఱియిె హ్సతజితాగము గంధనాగమున్.  
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10.1-156- కువలయాప్డీముతోబో ర్ుట 

10.1-1320-కంద పదాము 
అంజక బాలకుుఁ డనియును 
గ్ంజక దయమాల్ల రాజకుంజర్! యంతన్ 
గుంజర్మును డమకొల్లప్ెను 
గుంజర్పాలకుుఁడు గోపకుంజర్ుమీుఁదన్.  

10.1-1321-వచనము 
మఱియు నయానేకపం బనేకపపాలక ప్ేిర తంబెై, మహావాత సంఘాత 
సముదూధ తంబగు విలయకాల కీల్ల కేళిని బిట ట మిటిటపడి, మృతుాదే్వత 
యిెతుత నం, గాలు పో ల్లక శమను గమనిక న ద్వర  మదసల్లల పర మళ్ లుబధ 
పర భమిదదభ ిభమిర్ గాయక ఝంకృతుల హ్ుంకృతి స ంపు సంపాద్వంపం 
గులకుంభినీధర్ గుహాకుంభ గుంభనంబుగ ఘ్మంకర ంచి, రోషభీషణ శ్ేషభోగ భోగ 
భయంకర్ంబగు కర్ంబున శ్ౌర ంజీర , చీర కింగ్నక, పటటుఁ నందుపటిట  యటిటట ట  
గ ంటి, విధుంతుద వదన గహ్ిర్ంబువలన విడివడి యుఱుకు తర్ణి కర్ణి 
దర పంచి కుప్రపంచి, పాదమధాంబునకు నసాధుాండెై దూుఁటి, ద్ాుఁటి మాట పడినం 
సరంధుర్ంబు గోీధబంధుర్ంబెై మహార్ణవమధా మంథాయమాన 
మంథర్మహమధర్ంబుక ైవడి జిఱజిఱం ద్వర గ  కానక భయానకంబెై కాల్లవ ర్వునం 
గని ప ంగ  చెంగటం బిళ్యదండిదండ పశిసతంబగు హ్సతంబువంచి వంచించి 
చుటిటపటిట  పడవేయం గమకించినం జల్లంపక తెంపున హ్ర  కర  ప్రఱింద్వ కుఱికి 
మహారాహ్ు వాలవలి్లకాకరి్ణోద్ీర్ుణ ండగు సుపర్ుణ  తెఱంగున న గ ర  శుండాలంబు 
వాలంబు ల్మలం గేల నొడిసరపటిట  జళిప్రంచి పంచవింశతి బాణాసనపమిాణ 
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దూర్ంబున జిఱజిఱం ద్వపి్రప వ ైవ, నవాిర్ణంబు దుర ివార్ణంబెై ర్ణంబున 
కోహ్టింపక సవాాపసవాపర భమిణంబుల నవకంీబెై కవిసరన 
నపసవాసవాకమీణంబులుఁ దప్రపంచి ఱొ ప్రప కుప్రపంచి యిెదుర్కని కర్కశుండెై 
మే్చకాచలతుంగ శృంగ నిభంబగు కుంభికుంభంబు చకకటి వకికల ై చెకుకల గయ 
దుర్ంత కలాపంత జీమూత పభిూత నిరాాత నిషుఠ ర్ంబగు ముషరట  సార ంచి యూుఁచి 
ప డిచినం దద్వికీర్ణపూర్ణ ర్కతసరకత మౌకితకంబులు వసుంధర్కు సంధ్ాారాగ ర్కత 
తార్కాచేనిం బగు మినుి చెనిలవర ంప నిలువర ంపక మొొగ ్  మోుఁకర ల్ల 
మగ్ొక ద్వగ్న నగ్జంబు లేచి చూచి తోిచి నడచి, సంహార్సమయ సముద ి
సంఘాత సంభూత సముతుత ంగ భంగ సంఘటితంబగు కులాచలంబుకియీుఁ 
గమీెఱ నమెహాభుజుని భుజాదండంబువలన ఘటిటతంబెై, కటటలుక ముటిట  న టిట  
డమకొని ముమెర్ముెగం గ్ముెలంజిమిెన నమే్ెటి చేసూటి మ్మఱసర 
హ్సాత హ్సరతసంగర్ంబునుఁ గర్ంబొ ప్రప దప్రపంబడ నొప్రపంచిన నకుంఠ తకాలకంఠ 
కఠోర్ భలిభగింబగు పుర్ంబు పగ ద్వ జలధ్వం జట ల ఝంఝానిలవికలంబగు 
కలంబుక ైవడి నమెదకలభంబు బలంబు దకిక చికిక సుికికపడి 
లోభికర్ంబునుంబో ల  ద్ానసల్లల ధ్ారావిర్హితంబెై విర్హి తలంపునుం బో ల  
నిర్ంతర్ చితతజాతజనక నిగహీ్ంబెై గహీ్ణకాలంబునుబో ల ుఁ బరాధ్ీనఖ్ర్కర్ంబెై 
ఖ్ర్కరోదయంబునుంబో ల  భినిపుషకర్ంబెై పుషకర్వ ైర  విలసనంబునుం బో ల  
నభాసరత పదెకంబెై యుని సమయంబున. 

10.1-1322-ఉతపలమాల 

కాలం ద్ొికిక సల్మలుుఁడెై నగవుతోుఁ గంఠీర్వేంద్ాికృతిం 
గేలన్ భీషణ దంతముల్ ప్ెఱికి సంక్మణంబుగా మొతిత  గో 
పాలగాీమణి వీర్మౌళిమణియైెి పాిణంబులం బాప్ె నా 
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శ్ ైలేంద్ాిభముుఁ బాిణలోభము నుుఁదంచతాసర్గంధ్ేభమున్.  
10.1-158- మలాి వనీపవిేశము 

10.1-1323-వచనము 
మఱియు దంతిదంత తాడనంబుల దంతావళ్పాలకుల హ్ర ంచి తత్రద్ేశంబుుఁ 
బాసర. 

10.1-1324-మతేతభ వికీీడతిము 
కర దంతంబులు మూుఁపులందు మ్మఱయన్ ఘరాెంబువులోెములన్ 
న ర్యన్ గోపకు లంతనంత మ్మలయన్ నితాాహ్వసేథము లా 
హ్ర రాముల్ చనుద్ెంచి కాంచిర  మహ్ో గాీడంబరాపూర తా 
మర్మరాత యద్వ జనాంతర్ంగము లసనెలాి వనీర్ంగమున్.  

10.1-1325-ససీ పదాము 
మహితర్దంిబున మలుి ర్ కశనియిెై; 
 నర్ుల కదుాతముగ నాథుుఁ డగుచు 
శృంగార్మునుఁ బుర్సీత రలకుుఁ గాముుఁడెై; 
 నిజమృతుావ ై కంసునికి భయముగ 
మూఢులు భీభతసమును బొ ంద వికట ుఁడెై; 
 దండికిి దయరాుఁగుఁ దనయు డగుచు 
ఖ్లులకు విర్సంబుగా దండియిెై గోప; 
 కులకు హాసాంబుగాుఁ గులజుుఁ డగుచు 

10.1-1325.1-ఆటవ లద్వ 
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బాంధవులకుుఁ బేిమ భాసరలి వేలుప్ెై 
శ్ాంత మొనర్ యోగ  జనుల క లిుఁ 
బర్మతతి మగుచు భాసరల ి  బలునితో 
మాధవుండు ర్ంగమధా మందు.  

10.1-1326-వచనము 
అపుపడు. 

10.1-1327-కంద పదాము 
చచిున కుంభీందంిబును 
వచిున బలమాధవులను వర్ుసం గని తా 
నొచిున చితతముతోడుతుఁ 
జ చుెర్ుఁ గడు వ ఱచె భోజసరంహ్ుం డధ్వపా.  

10.1-1328-ఉతపలమాల 

ధ్ీర్ుల వసత రమాలామణిద్ీపత  విభూషణధ్ార్ులన్ నటా 
కార్ుల సర్ిలోకశుభకార్ుల మానవమానినీ మనో 
హార్ుల ర్ంగభూతల విహార్ుల గోపకుమార్ులన్ మహా 
వీర్ులుఁ జూచిచూచి తనివిం దుద్వముటటక లోకు లందఱున్.  

10.1-1329-ఉతపలమాల 

సనుిత రామకృషణముఖ్చందమియూఖ్ సుధ్ార్సంబులం 
గనుిలుఁ ద్ాివు చందమునుఁ గాంచుచు జిహ్ిల నంటి చూచు ల్మ 
లనుితి చేయుచుం గర్ములం బర ర్ంభము చేయు భంగ  న 
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తుానితిుఁ జూపుచుం దగ ల్ల యొండొర్ుతోడ ర్హ్సాభాషలన్.  

10.1-1330-కంద పదాము 
వసుద్ేవు నివాసంబున 
వసుధన్ ర్క్ింప వీర్ు వ ైషణవతేజఞ 
లిసనమునుఁ బుటిటనార్ుఁట 
పసరబిడా లనంగుఁ జనదు పర్ద్ేవతలన్.  

10.1-1331-ససీ పదాము 
చంప్ె ర్కకసరుఁ బటిట ; చకవీాకునిుఁగూల ుుఁ; 
 బడ ద్ొిబెబ మదుా ల; బకునిుఁ జీఱె; 
నఘద్ెైతుాుఁ బొ ర గ్న ; నడర  వతసకుుఁ దుించె; 
 గ ర  యిెతిత  దే్వేందుిుఁ గ ంీదుపఱిచెుఁ; 
గాళియు మర ాంచె; గహ్నానలముుఁ ద్ాివ ుఁ; 
 గేశి నంతకుపుర  కేవీ కనిచె; 
మయుపుతుిుఁ బర మర ు; మఱియు ద్ానవ భట ; 
 ల హ్ర ంచి గోపకులంబుుఁగాచె;  

10.1-1331.1-తేటగీతి 

గోపకాంతల మనముల కోర కద్ీర ు; 
నీ సరోర్ుహ్లోచనుండమ శుభాంగుుఁ 
డమ మహామహ్ుుఁడమ ద్వగ్జేంది మడుఁచె; 
మనుజమాతుిుఁడె తలపో య మాధవుండు.  
10.1-159- చాణూర్ునితో సంభాషణ 
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10.1-1332-వచనము 
అని పలుకుచు సకలజనులును జూచుచుండ రామకృషుణ లకుుఁ జాణూర్ుండు 
యిటినియిె. 

10.1-1333-మతేతభ వికీీడతిము 
వనమార్్ంబున గోపబాలకులతో వతసంబులన్ మే్పుచుం 
బెనుఁగన్ మికకల్ల నేర ునా ర్నుచు నీ పృథీిజనుల్ చెపప మా 
మనుజేందుిం డిట మిముెుఁ జీర్ుఁ బనిచెన్ మలాి హ్వకీడీకుం; 
జనద్ే కొంత పరాకమీింప మనకున్ సభుాల్ విలోకింపుఁగన్.  

10.1-1334-మతేతభ వికీీడతిము 
జవసతింబులు మే్ల ? సాము గలద్ే? సతాిణమే్ మే్ను? భూ 
పవిర్ుం డౌనని మిమెనంగ వల నే? పాళీ లభీషటంబులే? 
పవివో? కాక కృతాంతదండకమవో? ఫాలాక్షు నేతాిగ ివో? 
నవనీతంబుల ముదాగాదు; మ్మసుఁగన్ నా ముషరట  గోపార్ాకా.  

10.1-1335-కంద పదాము 
జనములు నేర ున విదాలు 
జననాథునికొఱకుుఁ గాద్ె; జననాథుుఁడు నీ 
జనములు మ్మచుుఁగ యుదధం 
బున మనముం గ్ంత ప ి దుా  పుతతమ్మ? కృష్ాణ ?  

10.1-1336-వచనము 
అనిన విని హ్ర  యిటినియిె. 
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10.1-1337-ఉతపలమాల 

సాములు లేవు; ప్రనిలము; సతిము గలానరాదు; మలి సం 
గాీమ విశ్ార్దుల్ కుల్లశకర్కశద్ేహ్ులు మీర్ు; మీకడన్ 
నేము చర ంచు టెట ి ; ధర్ణీశుని వేడకలు చేయువార్ముం 
గాము; వినోదముల్ సలుపుఁ గాదనవచుున  యొకకమాటికిన్.  

10.1-1338-కంద పదాము 
నీ తోడుత నేుఁ బెనుఁగ దుఁ 
బీితిన్ ముషరటకునితోడుఁ బెనగ డి బలుుఁ డు 
గాీతత మలాి హ్వమున 
భూతలనాథునికి మ్మచుు పుటిటంతు సభన్.  

10.1-1339-వచనము 
అనిన విని రోషరంచి చాణూర్ుం డిటినియిె. 

10.1-1340-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నాతోుఁ బో ర్ుఁగ న ంతవాుఁడ? విసరరో! నాపాటియిే నీవు? వి 
ఖ్ాాతుండం; గులజుండ; సదు్ ణుుఁడ; సతకర్ెసిభావుండ; నీ 
కేతాదృగ ిభవంబు ల లిుఁ గలవే; యిా వీటుఁ బో రాడుటల్ 
వేతిల్ చూడుఁగుఁ గుప్రపగంతు ల్లడుటే? వీక్ింపు గోపార్ాకా!  

10.1-1341-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
సాథ ణున్ మ్మచుుఁడు; బహి్ెుఁ గ ైకొనుఁడు; విషికేసను నవుిన్; జగ 
తా్ాణున్ ర్మెనుఁ డమడుగాుఁ డని; మహా బాహాబలపౌిఢి న 
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క్మణుం; డాజికి న లి్ల నే డనుఁడు; వ ైచితిిన్ వినోద్వంచు న 
చాుణూర్ుం డొక గోపబాలు పనికిన్ శకుత ండు గాకుండునే?  

10.1-1342-కంద పదాము 
పలిిద మే్టికి గోపక 
బలి్లదుుఁడను; లోకమందుుఁ బఖి్ాాతుుఁడ; నా 
చలిడము కింీద దూఱని 
మలుి ర్ు లే ర ందు ధర్ణిమండలమందున్.  

10.1-1343-ససీ పదాము 
చలమున నను డాసర జలరాశిుఁ జొర్రాదు; 
 నిగ డి గోతమిుదండ నిలువరాదు; 
కేడెంచి కుంభిని కింీదకిుఁ బో రాదు; 
 మనుజసరంహ్ుుఁడ నని మలయరాదు; 
చేర నుఁ బడవ ైతుుఁ జ యిా చాపుఁగరాదు; 
 బెర్సర నా ముందర్ుఁ బెర్ుగరాదు; 
భూనాథ హింసకుుఁ బో రాదు నను మీఱి; 
 శ్లధ్వంతుుఁ గానలుఁ జొర్ుఁగరాదు;  

10.1-1343.1-ఆటవ లద్వ 
పబిలమూర త ననుచు భాసరలిుఁగారాదు; 
ధర్ుఁ బబిుదుధ ుఁడ నని దఱుమరాదు; 
కల్లకితనము చూప్ర గర ింపుఁగారాదు; 
తర్ముగాదు; కృషణ ! తలుఁగుతలుఁగు.  
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10.1-1344-వచనము 
అద్వగాక నీవు శ్రహీ్ర  నంటేని. 

10.1-1345-ససీ పదాము 
మహిమతో నుండగ మథురాపుర్ము గాని; 
 ప లుపార్ు వ ైకుంఠపుర్ము గాదు 
గర్ింబుతో నుండుఁ గంసుని సభ గాని; 
 సంసార్ర్హితుల సభయుుఁ గాదు 
పకిటించి వినుఁగ నా బాహ్ునాదము గాని; 
 నార్దు వీణాసినంబు గాదు 
చదుర్ు లాడుఁగ మలిజన విగహీ్ము గాని; 
 ర్మతోడి పణియ విగహీ్ము గాదు 

10.1-1345.1-తేటగీతి 

వ లసర తిర్ుగంగ వేద్ాంతవీధ్వ గాదు 
మొఱుఁగ పో  ముని మనముల మూల గాదు 
చాుఁగ  నడువంగ భకుత ల జాడ గాదు 
శ్ౌర ! నా మొోల నీ వ ందు చనియిె ద్వంక.  

10.1-1346-వచనము 
అని పల్లకి. 

10.1-1347-ససీ పదాము 
రోష్ాగ ిధూమపరిోహ్ంబుక ైవడి; 
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 శిర్మున సనిపు సరక వ లుంగ 
నాశ్ామద్ేభేంది హ్సతసనిిభముల ై; 
 బాహ్ుదండంబులు భయదములుగ 
లయసమయాంతకోలిసరత దంషట రల భంగ ుఁ; 
 జాుఁగ న కోఱ మీసములు మ్మఱయ 
నలిని తెగుఁగల నడకొండ చాడుపన; 
 నాభీల నీల ద్ేహ్ంబు వ లయుఁ 

10.1-1347.1-ఆటవ లద్వ 
జర్ణహ్తుల ధర్ణి సంచల్లంపుఁగ నభో 
మండలంబు నిండ మలి చఱచి 
శ్ౌర  ద్ెసకు నడచెుఁ జాణూర్ మలుి ండు 
పౌర్లోకహ్ృదయభలుి ుఁ డగుచు.  
10.1-160- చాణూర్ముషరటకులతో పో ర్ు 

10.1-1348-వచనము 
ఇటిగ్లంబగు నగ్ల్లక డగ్ఱిన మలుి నిం గని మ్మలిన మొలింబగు బీర్ంబు 
వ లి్లగ్న, వలివీవలిభుం డులిసరలి్ల బాహ్ునాదంబున రోద్యంతరాళ్ంబు పూర ంచి 
మించి కవిసెన టిి దాఱు నుదావిడి నునిత విషమంబులగు ఠాణల్లడి, కర  
కర యును, హ్ర  హ్ర యును గ ర  గ ర యునుం ద్ాుఁకు వీుఁకం దలపడి యితరేతర్ 
హేతిహింసరతంబులగు దవానలంబుల తెఱంగునుఁ బర్సపర్ దీ్ర్నాిరాాత 
ఘటిటతంబులగు మహాభంిబుల విభమింబున ననోానాతుంగతర్ంగ తాడితంబు 
లగు కలాపంతకాల సముదంిబుల ర్దంిబున నొండర్ుల ముషరట  ఘటటనంబుల 
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ఘటిటతశరీర్ుల ై దదార లక డగ్ఱి గదాీన నయిాదాఱుం ద్వర్ుగు న డ హ్ర  చ్చిు ప్ేర ు 
యార ు జ టిటంబటిట  పడం ద్వగ చి పాదంబుల జాడించి సములాి సంబున 
న సకంబునకు వచిున మ్మచిు నొచిు యచుపలుండు మీఱి మోర్ సార ంచి తెర్లక 
ప ర్లం ద్ొిబిబన నబబలానుజుండుబిబ గ్బుబన మే్ను వర ధలి నరాా ంగకంబు 
ననుండి జానువుల నొతుత చు నుర్వడింగర్వడంబున నునినా 
దుర్ియుండును “బాల మే్లుమే్”లని ల్మలంగాలు చ్ర్నిచిు తోిచినం జూచి యేిచి 
ఖ్ేచర్ు లగ ్ంచి యుగ్డింప నగో్ పకుమార్ుండు పాటవంబున రాటవంబునకుంజని 
వ న ికిక నికికన నకకంసభట ండు మదజల రేఖ్ాబంధుర్ంబగు గంధసరంధుర్ంబు 
చందంబునుఁ పదంబును బదంబునం జాుఁప్ర కర్ంబునుగర్ంబున గహీించి సహించి 
వహించి న ైపుణాంబున లోపలం ద్వర గ  యటిటట ట  దటిటంచిన ద్వటటతనంబునం ద్వటవు 
దపపక న పపదెలోచనుండు కేడించి యేిచి సమతలంబున వ ైచి పచిండం బగు 
వాని ప్రచండంబు వాగ ంచి కాలుఁధ్వకకర ంచి డొకకర్ంబు గ్నిన నయాభాాసర 
సభుాలు సనుితింపం గమీెర ంచి జడానుఁ గాలడాగ ంచి ర్క్ించుకొనిన నా ర్క్ోవ ైర  
వ ైర కటిచేలంబు పటిట  యెితిత  యొతిత నడుమ రాగ యిడి, సందుబెటిట  నవిిన, 
నవిిరోధ్వ కాలుకాల్లలోనిడి వేధ్వంచి నిరోధ్వంచిన నిరోధంబుుఁ బాసర తిర గ న 
వసుద్ేవుపటిట  పటిటసంబుుఁ గ్ని దటిటంచిన నుబబర క చేసర చాణూర్ుండు 
హ్ర కర్ంబుపటిట  హ్ుమెని న మొెగంబునం గాల్లడి మీుఁద్ెైనం గేళీ బాలకుండు 
కాలుగాల నివార ంచి మీుఁద్ెై న గడియుండనీయక దురాిర్బలంబున విదల్లంచిలేచి 
గృహమతపర పంథవ చర్ణుండయి విపక్షుని వక్షంబు వజిివజ ిసనిిభంబగు ప్రడికిటం 
బొ డిచిన వాుఁడు వాుఁడిచెడక విజృంభించి యంభోరాశి మధనంబు నంద్వర్ుగు 
శ్ ైలంబు పో ల్లక నేల జిఱజిఱంద్వర గ  తనిిన వ నుిండు కుప్రపంచి యుపపర్ం 
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బెగసర మీుఁద నుఱికిన నతండు కృషణపాద సంధ్వ పర క్ిపతపాదుండెై యిెగసర లేచి 
సముదధతుండయిెా నయిెాడ. 

10.1-1349-కంద పదాము 
బలభదుిుఁడు ముషరటకుుఁడును 
బలములు మ్మఱయంగుఁ జేసర బాహాబాహిం 
బళి్యాగుిల కియీుఁ బో ర ర  
వ లయుఁగ బహ్ువిధముల ైన వినాిణములన్.  

10.1-1350-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.1-1351-కంద పదాము 
వలివులు పె్నుఁగ  ర్ునిత 
గలుి లతో భినిద్వగ భకర్వలుి లతో 
మలుి ర్తో ర పుమానస 
భలుి లతో భీతగోపపలుి లతోడన్.  
10.1-161- పౌర్కాంతలముచుటలు 

10.1-1352-వచనము 
ఆ సమయంబునం బరర్కాంతలు మూుఁకలు గటిట  వ చునూర్ుుచు ముచుటలకుం 
జొచిు తమలో నిటినిర . 

10.1-1353-ఉతపలమాల 

మంచి కుమార్ులం గుసుమ మంజు శరీర్ులుఁ ద్ెచిు చెలిరే 
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యంచిత వజసిార్ులు మహాద్వ ికఠోర్ులు న ైన మలుి ర్ం 
గ ంీచులుఁ బెటిట  రాజు పె్నుఁగ ంచుచుుఁ జూచుచు నునివాుఁడు; మే్ 
ల్లంచుకలేదు; మాను మనుఁ డిటిట  దురాతుెని మునుి వింటిమే్?  

10.1-1354-కంద పదాము 
చూచెదర్ు గాని సభికులు 
నీ చినిికుమార్కులకు నీ మలుి ర్కుం 
నో చెలి! యిాడు గాదని 
సూచింపర్ు పతికిుఁ దమకు శ్లకము గాద్ే?  

10.1-1355-ససీ పదాము 
వేణునాళ్ములమ్మై వ లసరన మాధవుం; 
 డధరామృతము ల్లచిు యాదర ంచుుఁ 
బింఛద్ామములమ్మై ప్రె గ న వ నుిండు; 
 మసతకంబునుఁ ద్ాల్లు మ్మైతిి న ఱపుుఁ 
బీతాంబర్ములమ్మై బెర సరన గోవిందుుఁ; 
 డంసభాగములుఁ బాయక ధర ంచు 
వ ైజయంతికలమ్మై వాిల్లనుఁ గమలాక్షుుఁ; 
 డతి కుతూహ్లమున నఱుతుఁ ద్ాలుుుఁ 

10.1-1355.1-తేటగీతి 

దనర్ు బృంద్ావనంబునుఁ దర్ులమ్మైనుఁ 
గృషుణ ుఁ డానందమునుఁ జేర  కీీడ సలుప 
న టిట  నోముల న ైన ము నిిటిట  విధము 
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లేల కామ్మైతిమో యమె! యింక న ట ి ?  

10.1-1356-ఉతపలమాల 

పాపపు బహి్ె; గోపకుల పల ి లలోన సృజింపరాద్ె; ము 
నీి పుర లోపలన్ మనల నేల సృజించె? నటెైన నిచులుం 
జేపడుుఁ గాద్ె; యిా సుభగుుఁ జ ంద్ెడి భాగాము సంతతంబు నీ 
గోపకుమార్ుుఁ బొ ంద మును గోపకుమార క లేమి నోుఁచిరో?  

10.1-1357-కంద పదాము 
గోపాలకృషుణ తోడను 
గోపాలన వేళ్లందుుఁ గూడి తిర్ుగు నా 
గోపాలు ర ంత ధనుాలగ 
గోపాలుర్ క ైన నిటిట  గుర్ుర్ుచి గలద్ే?  

10.1-1358-కంద పదాము 
శమీజలకణసరకతంబె ై
కమలదళేక్షణుని వదనకమలము మ్మఱసెన్ 
హిమజలకణసరకతంబెై 
కమనీయం బగుచు నుని కమలము భంగ న్.  

10.1-1359-ఆటవ లద్వ 
సభకుుఁ బో వుఁ జనదు; సభవార  ద్యషంబు 
న ఱిుఁగ  యూర్కునిన ఱుుఁగకుని 
న ఱిుఁగ  యుండియిెైన నిటటట ట  పల్లకినుఁ 
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బాిజుఞ ుఁ డెైనుఁ బొ ందుుఁ బాపచయము.  

10.1-1360-వచనము 
అని పె్కకండుి పె్కుకవిధంబులం బలుకుచుండుఁ దద్ాబహ్ు యుదధంబున. 
10.1-162- చాణూర్ముషరటకులవధ 

10.1-1361-కంద పదాము 
ధృతిచెడి లోుఁబడె మలుి ం 
డతుల్లత భవజలధ్వతర కి హ్తర పు పుర కిన్ 
హితకర కిన్ ధృతగ ర కిం 
దద హ్ర ర్వభర త శిఖ్ర దర కిన్ హ్ర కిన్.  

10.1-1362-కంద పదాము 
హ్ర కిని లోుఁబడి బెగడక 
హ్ర  యుర్ము మహ్ో గమీుషరట  నహితుుఁడు ప డువన్ 
హ్ర  కుసుమమాల్లకాహ్త 
కర  భంగ ుఁ బరాకమీించెుఁ గలహ్ో దధతుుఁడెై.  

10.1-1363-కంద పదాము 
శ్ౌర  న ఱిుఁజొచిు కర్ములుఁ 
గూీర్గతిం బటిట  తిిప్రప కుంభిని వ ైచెన్ 
శూర్ుం గలహ్ గభీర్ున్ 
వీర్ుం జాణూర్ు ఘోర్ు వితతాకార్ున్.  

10.1-1364-కంద పదాము 
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శ్లణితము నోర్ నొలుకుఁగుఁ 
జాణూర్ుం డట ి  కృషుణ  సంభిమమున సం 
క్మణుండెై క్ోణిం బడ ి
పాిణంబులు విడిచెుఁ గంసు పాిణము గలుఁగన్.  

10.1-1365-కంద పదాము 
బలభదుిండును లోకులు 
బలభదుిం డనుఁగుఁ బెనుఁగ  పట బాహ్ుగతిన్ 
బలభేద్వ మ్మచుుఁ ద్వపి్ెపను 
బలవనుెషరటకునిుఁ గంసు బలములు బెగడన్.  

10.1-1366-ఆటవ లద్వ 
తిిప్రప నేలవ ైవ ద్వగ్న ర్కతంబు 
వదనగహ్ిర్మున వఱదవాఱ 
ముషరటకుండు ఘోర్ముషరట  సతిము చెడి 
గూల ుఁ గాల్లుఁ దర్ువు గూలునట ి .  

10.1-1367-వచనము 
మఱియును. 

10.1-1368-కంద పదాము 
పాటవమునుఁ బలుప్రడికిట 
సూటంి బడుఁబొ డిచె బలుుఁడు శ్లభిత ఘన బా 
హాటోప నృపకిరీట ం 
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గూట న్ వాచాట  నధ్వక ఘోర్లలాట న్.  

10.1-1369-వచనము 
అంత న దానుజాంతకుండు చర్ణపహి్ర్ణంబుల భినిమసతకులం జేసర వాని 
చెలుల నంతకాంతికంబున కనిచిన. 

10.1-1370-కంద పదాము 
వలివ బాలకు లని మన 
మలివర్ులు పె్నుఁగ  నేడు మడిసరర  వీర్ల్ 
బలి్లదులు; తలుఁడుతలుఁ డని 
చెలాి చెదర ైర  పాఱి చికికన మలుి ల్.  

10.1-1371-ఉతపలమాల 

మలుి ర్ుఁ జంప్ర గోపక సమాజములో మృగరాజు రేఖ్ శ్ల 
భిలిుఁగుఁ బాదపదెములుఁ బెలుి గ నంద్ెలు మొోయ వచుు నా 
వలివరాజనందనుల వార్క చూచి మహమసురాదుల 
లిలిన సంసుత తించిర  ప్రియంబుగుఁ గంసుుఁడు దకక నందఱున్.  

10.1-1372-వచనము 
అంత సభాజనంబుల కలకలంబు నివార ంచి మంతుిలనుుఁ జూచి కంసుం 
డిటినియిె. 

10.1-1373-ఉతపలమాల 

వలివ బాలుర్న్ నగర  వాకిటికిన్ వ డలంగుఁ దొ్ిబుబుఁ; డమ 
గ్లిల ముటిటకోలగ్ నుుఁడు; కూీర్ుని నందునిుఁ గట ట ; డుర ికిం 



2386 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ద్ెలిముగాుఁగ నేడు వసుద్ేవునిుఁ జంపుుఁడు; తండిగిాుఁడు వీుఁ 
డెలివిధంబులం; బర్ుల కిషుట ుఁడు కావకుుఁ డుగీసేనునిన్.  

10.1-1374-వచనము 
అని పలుకు సమయంబున. 
10.1-163- కంసవధ 

10.1-1375-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
జంఘాలతిముతో నగోపర చర్తాసర్ంగ హింసేచేను 
లింఘ్ింపన్ గమకించు సరంహ్ము కియీన్ లక్ించి పౌర్పజిా 
సంఘాతంబులు తలిడిలి హ్ర  కంసపాిణహింసార థ యైెి 
లంఘ్ించెం దమగంబు మీుఁద్వకి ర్ణోలాి సంబు భాసరలిుఁగన్.  

10.1-1376-కంద పదాము 
తమగమున క గుర్ు యదు స 
తతమగణుానిుఁ జూచి ఖ్డ్ధర్ుుఁడెై యిెద్వర ం 
దమ గమివార్లు వీరో 
తతమగణవిభుుఁడనుఁగుఁ గంసధర్ణీపతియున్.  

10.1-1377-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
పక్మందుిం డుర్గంబుుఁ బట ట  విధ మొపపం గేశ బంధంబు లో 
కక్ోభంబుగుఁ బటిట  మౌళిమణు లా కలాపంతవేళాపత 
నిక్షతంిబుల భంగ  రాల ర్ణసంర్ంభంబు డింద్వంచి ర్ం 
గక్ోణిం బడుఁ ద్ొిబెబుఁ గృషుణ ుఁడు వ సం గంసున్ నృపో తత ంసునిన్.  
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10.1-1378-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
మంచాగంీబుననుండి ర్ంగధర్ణీమధాంబునం గూల్ల యేి 
సంచార్ంబును లేక చికిక జను లాశుర్ాంబునుం బొ ందుఁగా 
బంచతింబును బొ ంద్వ యుని విమతుం బద్ాెక్షుుఁ డమడెున్ వడిం 
బంచాసాంబు గజంబు నీడుు పగ ద్వన్ బాహాబలోలాి సరయిెై.  

10.1-1379-కంద పదాము 
రోషపమిోద నిద్ాి 
భాష్ాశన పాన గతులుఁ బాయక చకినీ్ 
ద్యషగతిుఁ జూచి యైెిన వి 
శే్షర్ుచిం గంసుుఁ డతనిుఁ జ ంద్ె నరేంద్ాి.  

10.1-1380-వచనము 
ఆ సమయంబున. 
10.1-164- కంససో దర్ులవధ 

10.1-1381-కంద పదాము 
గోపాలుుఁ డొకకుఁ డద్వార్ 
భూపాలకుుఁ జంప్ె వీనిుఁ బొ డువుం డేత 
దూిపాలసాము లేలని 
తాపాలఘురోషు లగుచు దరోపదధతుల ై.  

10.1-1382-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నాగోీ ధుండును గహ్ుిుఁడున్ మొదలుగా నానాయుధ్ానీక సా 
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మగ ీం గంసుని సో దర్ుల్వియుుఁడున్ మాదాద్జేంద్ాిభుుఁడెై 
యుగుీ ండెై పర ఘాయు ధ్య లిసరతుుఁడెై యొండొండుఁ జ ండాడి కా 
లాగీక్ోణికిుఁ బంచె రాముుఁడు గరీయసేథముుఁడెై వార్లన్.  

10.1-1383-వచనము 
అయావసర్ంబున. 

10.1-1384-కంద పదాము 
చేతులుఁ ద్ాళ్ము లగతుత చు 
చేతోమోదంబుతోడ సరగముడి వీడం 
బాతర్ లాడుచు మింటను 
గీతము నార్దుుఁడు పాడెుఁ గృష్ాణ ! యనుచున్.  

10.1-1385-కంద పదాము 
వార జభవ ర్ుద్ాిదులు 
భూర కుసుమవృషరట ుఁ గుర సర ప గడిర  కృషుణ న్ 
భేర్ులు మొోసెను నిరా్ర్ 
నార్ులు ద్వవి నాడి ర్ధ్వక నటనముల నృపా!  
10.1-165- కంసునిభార్ాలువిలప్రంచుట 

10.1-1386-వచనము 
అంతం గంసాదుల కాంతలు భర్తృమర్ణదుఃఖ్ాకాీంతల ై కర్ంబుల శిర్ంబులు 
మోద్వకొనుచు నశీుసల్లలధ్ారాపర షరకత వదనల ై సదనంబులు వ లువడి వచిు 
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వీర్శయాా నిద్వతిుల ైన విభులం గ్గల్లంచుకొని సుసిర్ంబుల విలప్రంచి; ర్ందుుఁ 
గంసు భార్ా ల్లటినిర . 

10.1-1387-ససీ పదాము 
గోపాలసరంహ్ంబు గోప్రంచి వ లిడి; 
 నిను గజేందుిని భంగ  నేడు గూల ు 
యాదవేంద్ాినిల మాభీల జవమున; 
 నిను మహమజము మాడిక నేల వాిల ు 
వాసుద్ేవాంభోధ్వ వార  యుద్ేిలమ్మై; 
 నిను ద్ీవిక ైవడ ినేడు ముంచె 
ద్ేవకీసుతవజిి ద్ేవత లలర్ంగ; 
 నినుుఁగ్ండ కియీ నేడు నిహ్తుుఁ జేసె 

10.1-1387.1-తేటగీతి 

హా! మనోనాథ! హా! వీర్! హా! మహాతె! 
హా! మహారాజ! నీ విట ి  హ్తుుఁడవ ైన 
మనుచు నునాిర్ మకకట! మముెుఁ బో లు 
కఠ నహ్ృదయలు జగతిప్ెైుఁ గలర  యిెందు?  

10.1-1388-కంద పదాము 
భూతముల క గు్ చేసరన 
భూతంబులు నీకు న గు్  పుటిటంచె వృథా 
భూతముగ మనికి యిెలిను 
భూతద్యిహికిని శుభము ప ంద దధ్ీశ్ా!  
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10.1-1389-కంద పదాము 
గోపాలకృషుణ తోడను 
భూపాలక! మునుి తొడర  ప ల్లసరన వార న్ 
నీపాల బుధులు చెపపర  
కోపాలసాములు విడిచి కొలువం దగద్ే.  
10.1-166- ద్వేకవీసుద్వేుల విడుదల 

10.1-1390-వచనము 
అని విలప్రంచుచుని రాజవలిభల నూరార ు, జగదిలిభుండెైన హ్ర  
కంసాదులకుం బర్లోకసంసాకర్ంబులు చేయం బనిచి దే్వకీ వసుద్ేవుల 
సంకల్లయలు విడిప్రంచి, బలభద ిసహితుండెై వార్లకుం బణిామంబులు చేసరన. 

10.1-1391-మతేతభ వికీీడతిము 
కని లోకేశులుగాని వీర్ు కొడుకులా్ ర్ంచుుఁ జితతంబులన్ 
జనయితీి జనకుల్ విచార్పర్ుల ై శంకింపుఁ గృషుణ ండు ద్ా 
జనసమోెహినియిెైన మాయుఁ దదభిజాఞ నంబు వార ంచి యి 
టి నియెిన్ సాగజీుుఁడెై మహావినతుుఁడెై యానందసంధ్ాయియిెై.  

10.1-1392-ససీ పదాము 
మముెుఁ గంటిర గాని మా బాలా పౌగండ; 
 క ైశ్లర్ వయసులుఁ గద్వసర మీర్ 
ల తుత చు ద్వంచుచు న లమి మనిించుచు; 
 నుండు సౌభాగాంబు నొంద ర ైతి; 
రాకాంక్ష గల్లగ యునిద్వ ద్ెైవయోగంబు; 
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 తలి్లదండుిల యొదా తనయు లుండి 
యిే యవసర్మున న బబంగ  లాల్లతు; 
 లగుచు వర ధలుి దు ర్టిట  మహిమ 

10.1-1392.1-తేటగీతి 

మాకు నినాిళ్ళు లే దయిెా మఱియు వినుుఁడు 
నిఖిల పుర్ుష్ార్థహేతువ ై న గడుచుని 
మే్ని క వాిర్ లాఢుాలు మీ ర్కార  
యా ఋణముుఁ ద్ీర్ప నూఱేండిక నైుఁ జనదు.  

10.1-1393-కంద పదాము 
చెలుి బడి గల్లగ  యిెవిుఁడు 
తలి్లకిుఁ దండికిిని దే్హ్ధనముల వృతుత ల్ 
చెలి్లంపుఁ డటిట  కషుట ుఁడు 
పలిిదుుఁ డామీుఁద నాతెపలలాశి యగున్.  

10.1-1394-కంద పదాము 
జననీజనకుల వృదుధ లుఁ 
దనయుల గుర్ువిపసిాధుద్ారాదులనే 
జనుుఁడు ఘనుుఁ డయుాుఁ బోి వక 
వనర్ును జీవనెృతుండు వాుఁడు ధర తిిన్.  

10.1-1395-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 
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10.1-1396-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కారాశ్ాలల మా నిమితతము మిముం గంసుండు గార ంపుఁగా 
వార ంపంగ సమర్థతల్ గల్లగ యున్ వార ంపుఁగా లేక ని 
ష్ాకర్ుణాాతుెలమ్మైన కూీర్ుల మహాక్టిలాసంచార్ులన్ 
సారాతిక్షములార్! మముెుఁ గ్ఱతల్ సెైర ంచి ర్క్ింపరే.  

10.1-1397-వచనము 
అని యిట ి  మాయామనుషుాండెైన హ్ర  పల్లకిన పలుకులకు మోహితుల ై 
వార్ల నంకప్ీఠంబుల నిడుకొని క్గల్లంచుకొని వార  వదనంబులు కనీిటం 
దడుపుచుుఁ బేమిపాశబదుధ ల ై, ద్ేవకీవసుద్ేవు లూర్కుండి; ర్ంత 
మాతామహ్ుండెైన యుగసీేనుం జూచి. 
10.1-167- ఉగసీనేుని రాజుగ చయేుట 

10.1-1398-చంపకమాల 

అనఘ! యయాతి శ్ాపమున యాదవ వీర్ులకున్ నరేశిరా 
సనమున నుండరాదు; నృపసతతమ! రాజవు గముె భూమికిన్; 
నినుుఁ గ్లువంగ నిరా్ర్ులు నీ కర ుఁ బెట ట దు ర్నా రాజులం 
బనిగ్నుటెంత; ర్ముె జనపాలనశ్రల్లవి గముె వేడకతోన్.  

10.1-1399-వచనము 
అని పల్లకి. 

10.1-1400-కంద పదాము 
మనిించి రాజుుఁ జేసెను 
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వ నుిుఁడు సతాావధ్ాను విశీుతద్ానున్ 
సనుితమానున్ గదన 
చిునాిహితసేను నుగసీేనున్ ద్ీనున్.  

10.1-1401-వచనము 
తదనంతర్ంబ తొలి్ల కంసభీతుల ై విద్ేశంబులం గృశియించుచుని యదు వృషరట  
భోజ మర్ు దశ్ార్ి కకురాంధక పమిుఖ్ు లగు సకల జాఞ తి సంబంధులను రావించి 
చితతంబు లలర్ వితతంబు ల్లచిు వార  వార  నివాసంబుల నుండ నియమించె; 
నివిిధంబున. 

10.1-1402-కంద పదాము 
మధుసూదన సతకర్ుణా 
మధురాలోకన విముకత మానస భయుల ై 
మధుర్వచనములుఁ ద్ార్ును 
మథురానగర్ంబు పజిలు మనిర  నరేంద్ాి!  
10.1-168- నందుని వేిపల ి కు పంపుట 

10.1-1403-వచనము 
అంత నొకకనాడు సంకరి్ణసహితుండెై నందునిం జీర  గోవిందుండు యిటినియిె. 

10.1-1404-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
తండింి జూడము తలి్లుఁ జూడము యశ్లద్ాద్ేవియునీివు మా 
తండింి దలి్లయు నంచు నుండుదుము సదధర్ెంబులం ద్ొ లి్ల యేి 
తండుిల్ బిడాల నిట ి  పె్ంచిర ? భవతౌసజనా భావంబులం 
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దండమి! యింతటివార్ మ్మైతిమిగద్ా! తతతదియోల్మలలన్.  

10.1-1405-ఉతపలమాల 

ఇకకడ నుని బాంధవుల క లిను సౌఖ్ాము చేసర వతుత  మే్ 
మకకడికిన్; మద్ీయులకు నందఱికిన్ వినుప్రంపు మయా యేి 
మ్మకకడ నుని మాకు మద్వ న నిుఁడు పాయవు మీ వజింబులో 
మకుకవతోడ మీర్ు కృప మా కొనర ంచు కియీావిశ్ేషముల్.  

10.1-1406-వచనము 
అని పల్లకి వసత రభూషణాదు లగసంగ  సాదర్ంబుగం గ్గల్లంచుకొని గోవిందుం 
డనిచిన నందుండు పణియవిహ్ిలుండెై బాషపజలపూర తలోచనుం డగుచు 
వలివులుం ద్ానును వేపిల ి కుం జనియిె; నంత 
10.1-169- రామకృషుణ ల ఉపనయనము 

10.1-1407-కంద పదాము 
గరా్ ద్వ భూసురోతతమ 
వర్్ముచే నుపనయనము వసుద్ేవుుఁడు స 
నాెర్్ంబునుఁ జేయించెను 
నిర్్ర్ిచర తుిలకును నిజ పుతుిలకున్.  

10.1-1408-కంద పదాము 
ద్విజరాజ వంశవర్ుాలు 
ద్విజరాజ ముఖ్ాంబుజఞపద్వషటవతిుల ై 
ద్విజరాజతిము నొంద్వర  
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ద్విజరాజాద్వక జనంబు ద్ీవింపంగన్.  

10.1-1409-వచనము 
ఉపనయ నానంతర్ంబున వసుద్ేవుండు బాిహ్ెణులకు సదక్ిణంబులుగా ననేక 
గో హిర్ణాాద్వ ద్ానంబు లగసంగ  తొలి్ల రామకృషుణ ల జనెసమయంబు లందు 
నిజమనోదతతల ైన గోవుల నుచుర ంచియిచిు కామితార్థంబుల నర్ుథ లకుం బెటెట  
నిట ి  బహి్ెచార్ుల ై. 

10.1-1410-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఉర ి న్ మానవు ల విర ైన గుర్ువా కోాదుాకుత ల ై కాని త 
తూప రాిర్ంభము చేయుఁ బో ల దనుచున్ బో ధ్వంచు చందంబునన్ 
సర్ిజఞతిముతో జగదు్ ర్ువుల ై సంపూర్ుణ ల ై యుండియున్ 
గుర్ింగీకర్ణంబు చేయుఁ జని; రా గోవిందుుఁడున్ రాముుఁడున్.  
10.1-170- సాంద్పీుని వదధ  శిషుాలగుట 

10.1-1411-వచనము 
చని మహావ ైభవరాశియిెైన కాశిం జేర  తతీతర్ంబున నవంతీపుర్ నివాసరయు 
సకలవిద్ాావిలాసరయు న ైన సాంద్ీపుం డను బుధవర్ుానిుఁ గని యధ్యచితంబుగ 
దర శంచి, శుదధభావవర్తనంబుల భకిత జేయుచునుండ, వార్లవలన సంతుషుట ండెై. 

10.1-1412-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
వేదశ్ేణీియు నంగకంబులు ధనురేిదంబుుఁ దంతంిబు మ 
నాిద్వవాాహ్ృత ధర్ెశ్ాసత రములు నుదానాియయముం దర్కవి 
ద్ాాదక్షతిము రాజనీతియును శబాపకిియీం జ ప్ెప నా 
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భూద్ేవాగణీి రామకృషుణ లకు సంభూతపమిోదంబునన్.  

10.1-1413-కంద పదాము 
అఱువద్వనాలుగు విదాలు 
నఱువద్వనాలుగు ద్వనంబు లంతన వార్ల్ 
న ఱవాదుల ైన కతమున 
న ఱ ినొకొకక నాటి వినికి నేర ు ర లేశ్ా!  

10.1-1414-కంద పదాము 
గుర్ువులకు న లి గుర్ుల ై 
గుర్ులఘుభావములు లేక కొమరార్ు జగ 
దు్ ర్ులు తిిలోకహితార్థము 
గుర్ుశిషానాాయల్మలుఁ గ్ల్లచిర  వేడకన్.  

10.1-1415-వచనము 
ఇట ి  కృతకృతుాల ైన శిషుాలం జూచి వార్ల మహాతెయంబునకు వ ఱుఁగుపడి 
సభార్ుాండెైన సాంద్ీపుం డిటినియిె. 

10.1-1416-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అంభోరాశిుఁ బభిాసతీర్థమున మునిసెతతనూసంభవుం 
డంభోగాహ్ము చేయుచున్ మునిుఁగ  లేుఁ డయిెాం గృపాంభోనిధుల్ 
శుంభద్ీిర్ుాలు మీర్ు మీ గుర్ునకుం జఞదాంబుగా శిషాతన్ 
గాంభీర్ాంబునుఁ బుతదిక్ిణ యిడం గర్తవా మూహింపరే.  

10.1-1417-కంద పదాము 
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శిషుాలు బలాఢుాల ైన వి 
శే్షాసరథతి నొంద్వ గుర్ువు జీవించును ని 
ర్ూా షాగుణ బలగర షుఠ లు 
శిషుాలర ై గుర్ుని కోర క జయేం దగద్ే?  
10.1-171- గుర్ుపుతుి ని తబేో వుట 

10.1-1418-వచనము 
అనిన విని రామకృషుణ లు గుర్ిర్థంబుగా దురాిర్ర్థార్ూఢుల ై ర్యంబునం జని 
ర్దంిబున సముదంిబుుఁ జేర  యిటినిర . 

10.1-1419-కంద పదాము 
సాగర్! సుబుద్వధతోడను 
మా గుర్ుపుతకిునిుఁ ద్ెముె మా ఱాడిన నీ 
వాగడ మవుదువు దుససహ్ 
వేగర్ణాభీలనిశితవిశిఖ్ాగుిలకున్.  

10.1-1420-వచనము 
అనిన వార్లకు జలరాశి యిటినియిె. 

10.1-1421-ఉతపలమాల 

వంచన యిేమి లేదు యదువలిభులార్! పభిాసతీర్థమం 
దంచితమూర త విపసిుతుుఁ డాఢుాుఁడు తోయములాడుచుండ ను 
తసంచల్లతోర ె యొకకటి పచిండగతిం గ్నిపో యిెుఁ బో వుఁగాుఁ 
బంచజనుండు మింొగ  నతిభాసుర్శ్రలుని విపబిాలునిన్.  
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10.1-1422-వచనము 
అని వాని వసరయించు చ  ోటెఱింగ ంచిన. 

10.1-1423-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
శంఖ్ారావముతోడుఁ బంచజనుుఁ డాశంకించి చితతంబులో 
వంఖినుిండయి వార థుఁ జొచెు దహ్నజాిలాభ హేమోజావల 
తుపంఖ్ాసత రంబునుఁ గూల్లు వాని జఠర్ంబున్ వచిిు గోవిందుుఁ డ 
ప్ేింఖ్చిుతుత ుఁడు బాలుుఁ గానక గుర్ుప్ేిమోద్వతోద్య ాగుుఁడెై.  

10.1-1424-కంద పదాము 
ద్ానవుని దే్హ్జం బగు 
మానిత శంఖ్ంబుుఁ గ్నుచు మసలక బలుుఁడుం 
ద్య  నేతేర్ుఁగ ర్థవ యిె ై
ద్ానవర పుుఁ డర గ  దండధర్ుపుర కి నృపా!  

10.1-1425-వచనము 
చని సంయమనీనామ నగర్ంబు చేర  తద్ాిర్ంబునుఁ బళి్యకాల మే్ఘగంభీర్ 
నినద భీషణం బగు శంఖ్ంబు పూర ంచిన విని వ ఱుఁగుపడి. 

10.1-1426-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అసెద్ాబహ్ుబలంబుుఁ గ ైకొనక శంఖ్ారావమున్ మానసా 
పసాెర్ంబుగ న విుఁ డొకొక నగర్పాింతంబునం జేసె? మ 
ద్విసేె రాహ్వరోషపావకునిచే విధిసుత ుఁడెై వాుఁడు ద్ా 
భసెంబెై చెడు నంచు నంతకుుఁడు కోపపజిిలనూెర తయిెై.  
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10.1-1427-వచనము 
వచిు రామకృషుణ లం గని వార్ు ల్మలామనుషుా ల ైన విషుణ మూర్ుత  లని యెిఱింగ ; 
భకితతోడ శుశీూష చేసర సర్ిభూతమయుం డగు కృషుణ నకు నమసకర ంచి “యిేమి 
చేయుదు నానతి” మెనిన నమహాతుెండు యిటినియిె. 

10.1-1428-కంద పదాము 
చెప్ెపద మా గుర్ునందనుుఁ 
దపుపగలుగుఁ జూచి నీవు దండనమునకుం 
ద్ెప్రపంచినాుఁడ వాతని 
నొప్రపంపుము మాకు వలయు నుతతమచర తా!  
10.1-172- గుర్ుపుతుి నితచెిుఇచుుట 

10.1-1429-కంద పదాము 
అనిన విని వీుఁడె వీనిం 
గ్నిప ం డని భకితతోడ గుర్ునందను ని 
చిునుఁ గృషుణ ుఁడు వీడొకల్లప్ెను 
ఘనదురా్నదమను మహిషగమనున్ శమనున్.  

10.1-1430-వచనము 
ఇట ి  జము నడగ  తెచిు రామకృషుణ లు సాంద్ీపునికిం బుతుిని సమర పంచి 
“యింకనేమి చేయవలయు నానతిం” డనిన నమహాతుెండు యిటినియిె. 

10.1-1431-కంద పదాము 
గుర్ునకుుఁ గోర న దక్ిణుఁ 
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గర్ుణన్ మున ివిుఁ డిచెు? ఘనులార్! భవ 
దు్ ర్ునకుుఁ గోర న దక్ిణుఁ 
ద్వర్ముగ నిచిుతిర  మీర్ు ద్ీప్రతయశుల ై.  

10.1-1432-కంద పదాము 
కాలుని వీటికిుఁ జని మృత 
బాలకుుఁ ద్ే నొర్ుల వశమ్మ? భవద్ీయ కృపన్ 
మే్లు ద్ొర్ుఁకొనియిె మాకు; వి 
శ్ాల మగుంగాత మీ యశము లోకములన్.  

10.1-1433-వచనము 
మహాతుెలార్! యిేను కృతార్ుథ ండ న ైతి నని ద్ీవించిన సాంద్ీపుని వీడొకని 
కృతకృతుాల ై రామకృషుణ లు ర్థారోహ్ణంబు చేసర మథుర్కుుఁ జనుద్ెంచి 
పాంచజనాంబుుఁ బూర ంచిన విని నషటధనంబులు గనినవార  భంగ ం బజిలు 
పమిోద్వంచిర్ంత నొకకనా డేకాంతంబున. 

10.1-1434-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నా ప్ెైుఁ జితతము ల పుపడున్ నిలుపుచున్ నా రాకుఁ గాంక్ించుచున్ 
నా ప్ేరాతెల నావహించుచు వగన్ నానాపికార్ంబులన్ 
గోపాలాంగన ల ంత జాల్లుఁ బడిరో? కోప్రంచిరో? దూఱిరో? 
వేపిల ి న్ నిజధర్ె గేహ్ములలో విభాింతచెైతనాల ై.  

10.1-1435-వచనము 
అని చింతించి. 



2401 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

10.1-173- గోపసీత రలకడకుదధవునిబంపుట 

10.1-1436-కంద పదాము 
సరదధవిచార్ు గభీర్ున్ 
వృదధవచోవర్ణనీయు వృషరటపవిర్ున్ 
బుద్వధనిధ్వ నమర్గుర్ుసము 
నుదధవునిం జూచి కృషుణ ుఁ డొయానుఁ బల్లక న్.  

10.1-1437-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ర్మాె యుదధవ! గోపకామినులు నా రాకల్ నిరీక్షంచుచున్ 
సమోెహ్ంబున ననిియున్ మఱచి యిే చందంబునం గుంద్వరో 
తముెన్ నమిెనవార  డిగ్విడువన్ ధర్ెంబు గాదండుి; వే 
ప మాె; పాిణము లే కియీన్ నిల్లప్రరో పోి దాద్వియోగాగుిలన్.  

10.1-1438-కంద పదాము 
లౌకిక మొలిక ననాి 
లోకంిచు పపినుిలకును లోుఁబడి కర్ుణా 
లోకనములుఁ బో షరంతును 
నా కాశితీర్క్షణములు న ైసర ్కముల్.  

10.1-1439-కంద పదాము 
సంద్ేహ్ము మానుం డర్ 
వింద్ాననలార్! మిముె విడువను వతుత న్ 
బృంద్ావనమున కని హ్ర  
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సంద్ేశము పంప్ె ననుము సంకేతమునన్.  

10.1-1440-వచనము 
అని మందహాససుందర్వదనార్విందుండెై కర్ంబు కర్ంబున నవలంబించి, 
సర్సవచనంబు లాడుచు వీడుకొల్లపన నుదధవుండును ర్థార్ూఢుండెై 
సూరాాసతమయసమయంబునకు నందవజింబు జేర  వనంబులనుండి వచుు 
గోవుల చర్ణరేణువులంబచిేని ర్థుండెై చ్చిు నందుమంద్వర్ంబు పవిేశించిన. 
10.1-174- నంద్యదధవ సంవాదము 

10.1-1441-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఆ పుణాాతుెనిుఁ గ్గల్లంచుకొని నంద్ాభీర్ుుఁ డానంద్వ యిెై 
మా పాల్లంటికిుఁ గృషుణ  డమతుఁ డనుచున్ మనిించి పూజించి వాం 
ఛాపూర్ణంబుగ మంజులానిమిడి మారా్ యాసముం బాప్ర స 
లాి పో తాసహ్ముతోడ నిటినియిె సంలక్ించి మోదంబునన్.  

10.1-1442-కంద పదాము 
నా మితుిుఁడు వసుద్ేవుుఁడు 
సేమంబుగ నునివాుఁడె? చెలువుగుఁ బుతుిల్ 
నేమంబున సేవింప మ 
హామతుత ండెైన కంసుుఁ డడగ న ప్రదపన్.  

10.1-1443-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అనాి! భదమి్మ? తలి్లదండుిల మమున్ హ్ర ించి చింతించునే? 
తనుిం బాసరన గోపగోప్రకల మితవిాితమున్ గోగణం 
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బునిితాంబు దలంచునే? వన నద్ీ భూముల్ పసింగ ంచునే? 
వ నుిం డెనిుఁడు వచుు నయా! యిట మా వేపిల ి కునుిదధవా?  

10.1-1444-కంద పదాము 
అంకలి్ల గలుగక మా కక 
లంకేందుని పగ ద్వుఁ గాంతిలల్లతంబగు న 
పపంకజనయనుని న మొెగ 
మింక విలోకింపుఁ గలద్ె యిా జనెమునన్?  

10.1-1445-కంద పదాము 
అని హ్ర  మునొినర ంచిన 
పను ల లిను జ ప్రపచెప్రప బాష్ాపకుల లో 
చనుుఁడెై డగు్ తితకతో 
వినయంబున నుండె గోపవీర్ుం డంతన్.  

10.1-1446-కంద పదాము 
ప్ెనిమిటి బిడాని గుణములు 
వినిప్రంప యశ్లద ప్ేిమవిహ్ిలమతియిెై 
చనుమొనలుఁ బాలు గుర యుఁగుఁ 
గనుుఁగ్నలను జలము లగలుకుఁగా బెగ ్ల్లయిెన్.  

10.1-1447-వచనము 
ఇట ి  గోవింద సందర్శనాభావవిహ్ిలుర ైన యశ్లద్ానందులకు నుదావుండు 
యిటినియిె. 
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10.1-1448-కంద పదాము 
జననీజనకుల మిముెం 
గనుుఁగ్న శ్రఘంొబె వచుుుఁ గని భదంిబుల్ 
వనజాక్షం డొనర ంచును 
మనమున వగవకుుఁడు ధ్ెైర్ామండనులారా?  

10.1-1449-మతేతభ వికీీడతిము 
బలుడుం గృషుణ ుఁడు మర్ుత యలే? వసుమతీ భార్ంబు వార ంప వా 
ర్లర్ూపంబులుఁ బుటిటనాుఁడు హ్ర  నిరాిణపదిుం డిపుప; డు 
జావలుుఁడెై పాిణవియోగకాలమునుఁ దతసరేిశుుఁ జింతించువాుఁ 
డలఘుశ్ేయీముుఁ బొ ందు బిహ్ెమయుుఁడెై యరాకభుుఁడెై నితుాుఁడెై 

10.1-1450-ససీ పదాము 
అటిట  నారాయణుం డఖిలాతెభూతుండు; 
 కార్ణమానవాకార్ుుఁడెైనుఁ 
జితతంబు లతనిప్ెైుఁ జేర ు సేవించితి; 
 ర్తికృతార్ుథ లర ైతి; ర్నవర్తము 
శ్లభిలుి  నింధనజఞాతి చందంబున; 
 నఖిల భూతములందు నతుఁ; డతనికి 
జననీజనక ద్ార్ సఖి పుతి బాంధవ; 
 శతుి ప్రియాప్రియజనులు లేర్ు 

10.1-1450.1-ఆటవ లద్వ 
జనెకర్ెములును జనెంబులును లేవు 
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శిషటర్క్షణంబు చయేుకొఱకు 
గుణవిర్హితుుఁడయుా గుణియగు సర్ి ర్ 
క్షణ వినాశకేళి సలుపుచుండు.  
10.1-175- గోప్రకలు యుదధవునిగనుట 

10.1-1451-వచనము 
అని మఱియుుఁ బెకుక విధంబుల హ్ర  పభిావంబు లుపనాసరంచుచు నారేయి 
గడప్ర మఱుుఁనాడు దధ్వమథనశబాంబు లాకర ణంచుచు లేచి కృతానుష్ాఠ నుండెై 
యుదధవుం డొకక ర్హ్సాపది్ేశంబున నుని సమయంబున. 

10.1-1452-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
రాజీవాక్షుుఁడు సుందరాసుాుఁడు మహ్ో ర్సుకండు ప్ీతాంబర్ుం 
డాజానుసరథత బాహ్ుుఁ డంబుర్ుహ్మాలాలంకృతుం డులిస 
ద్ాిజతుకండలుుఁ డొకక వీర్ుుఁ డిచటన్ రాజిలుి చునాిుఁడు మా 
రాజీవాక్షుని భంగ  నంచుుఁ గనిరా రాజానియున్ గోప్రకల్.  

10.1-1453-వచనము 
కని లజాా సహిత హాసవిలోకనంబులు ముఖ్ంబులకుం జ లువొసంగను యిటినిర . 

10.1-1454-చంపకమాల 

ఎఱుుఁగుదు మే్ము నినుి వనజేక్షణమితుిుఁడ వీవు; కూర మిన్ 
మ్మఱయుచుుఁ దలి్లదండుిలకు మే్ ల ఱిుఁగ ంపుఁ బిియుండు పంపుఁగా 
వఱల డు భకిత వచిుతివి; వార్లన ైన మనంబులోపలన్ 
మఱవుఁడు శ్ౌర  మే్లు; మఱి మానుాలు రాజున క వి ర చుటన్.  
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10.1-1455-కంద పదాము 
మునివర్ుల ైనను బంధుల 
ఘనసఖ్ాము విడువలేర్ు గాక విడువరే 
యనిమితతసఖ్ా మాుఁకటి 
పనిద్ీర న నళ్ళలు విర్ులుఁ బాయునొ లేద్య .  
10.1-176- భిమర్గతీములు 

10.1-1456-చంపకమాల 

అని యిట  గోప్రకల్ పలుక నం ద్ొక గోప్రక కృషణపాదచిం 
తనమునుఁ జొకిక చేర్ువను ద్ెైవవశంబునుఁ గాంచె నుజావల 
తుసనిశిత సద్వివేకముుఁ బిసూనమర్ందమద్ాతిరేకమున్ 
ఘనమృదునాదసంచల్లత కాముకలోకముుఁ జంచరీకమున్.  

10.1-1457-వచనము 
కని హ్ర  దనుిం బాిర థంపుఁ బుతెత ంచిన దూతయని కల్లపంచుకొని యుదధవునికి 
ననాాపద్ేశంబెై యిెఱుకపడ నయాళికిం ద్ొయాల్ల యిటినియిె. 

10.1-1458-మతేతభ వికీీడతిము 
భమిరా! దురా్నమిత!ి ముటటకుము మా పాద్ాబాముల్ నాగర్ 
పమిద్ాళీకుచకుంకుమాంకిత లసతా్ాణేశద్ామపసిూ 
న మర్ంద్ార్ుణితాననుండ వగుటన్ నాథుండు మనిించుుఁగా 
క మమునేిుఁపుచుుఁ బరర్కాంతల శుభాగార్ంబులనిితామున్.  

10.1-1459-మతేతభ వికీీడతిము 
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ఒక పువిందల్ల తేన ుఁ ద్ాివి మధుపా! యుతాసహివ ై నీవు వే 
ఱొ కటిం బొ ంద్ెడి భంగ  మమెధర్ప్రయూాషంబునం ద్ేల్లు మా 
యకలం కోజావల య్వనంబు గ్ని యనాాసకుత ుఁ డయిెాన్ విభుం 
డకటా! యాతని క ట ి  దక క సరర ? మిధ్ాాకీర త యయిెాంజుమీ.  

10.1-1460-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
భృంగా! కృషుణ ుఁడు మంచివాుఁ డనుచు సంప్ీితిం బిశంసరంచె; ద్ీ 
సంగీతంబున నేము చ్కుకదుమ్మ? తచాుర తమిుల్ వింతలే? 
యంగీకార్ముగావు మాకుుఁ; బుర్కాంతాగపీది్ేశంబులన్ 
సంగీతం బొ నర ంపు వార డుదు రోజనీికు నిష్ాట ర్థముల్.  

10.1-1461-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
సమద్ాళీశిర్! చూడు ముజావల్లత హాసభూివిజృంభంబులన్ 
ర్మణీయుండగు శ్ౌర చేుఁ గర్ుఁగరే రామల్ తిిలోకంబులం? 
బమిద్ార్తిము లక్ిె యాతని పద్ాబాా తంబు సేవించు ని 
కకము నే మ్మవిర్ మా కృపాజలధ్వకిం గార్ుణాముం జేయుఁగన్?  

10.1-1462-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
రోలంబేశిర్! నీకు దూతాము మహార్ూఢంబు; నీ నేర్ుపుల్ 
చాలున్; మచుర్ణాబాముల్ విడువు మసెనాిథపుతాిదులన్ 
ల్మలం బాసర పర్ంబు డించి తనకున్ ల్మనతిముం బొ ందు మ 
మే్ెలా పాసె విభుండు? ధ్ార ెకులు మునీి చందముల్ మ్మతుత రే.  

10.1-1463-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
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వాల్లం జంప్ెను వేటగాని పగ ద్వన్ వంచించి; ద్ెైతాానుజన్ 
లోలం బటిట  విర్ూప్రుఁ జేసెను; బల్లన్ లోభంబుతోుఁగటిట  యిా 
తెైరలోకాంబు మొఱంగ  పుచుుకొనియిెన్; ధర్ెజఞుఁడే మాధవుం? 
డేలా షటపద! యిెగు్  మా వలన నీ క గ ్ంపుఁగా నేటికిన్.  

10.1-1464-ఉతపలమాల 

పనుిగ మింటిప్ెై క గసర పాఱు విహ్ంగముల ైన వీనులం 
దనొిక మాట  విని గృహ్ ద్ార్ సుతాదులుఁ బాసర వితతసం 
పనిత డించి సంసర్ణ పదధతిుఁ బాప్ెడువాుఁడు నితాకాం 
క్షన ి ఱి నుని మా బతిుకు సెైుఁచున  యిేల మధువతిోతతమా!  

10.1-1465-మతేతభ వికీీడతిము 
కమనీయంబగు వేుఁటకానిపలు కాకర ణంచి నికకంబుగాుఁ 
దమ చితతంబులుఁ జేర ు చేర  హ్ర ణుల్ దద్ాబణ నిర ానిల ై 
యమితోగవీాధ నొందుభంగ  హ్ర మాయాలాపముల్ నమిె దుః 
ఖ్ములం జ ంద్వతి మంగజాసత రజనితోగశీ్ాీంతి నింద్వంద్వరా!  

10.1-1466-ఉతపలమాల 

బంధుల బిడాలన్ మగల భాితలుఁ దలుి లుఁదండుిలన్ మనో 
జాంధతుఁ జేసర డించి తను నమిెన మముె వియోగదురా్శ్ా 
సరంధువులోనుఁ ద్యిచి యిట  చేర్క పో వుట పాడిగాదు; పు 
షపంధయ! మీ యధ్ీశునకుుఁ బాదములంబడి యొతిత చెపపవే.  

10.1-1467-ససీ పదాము 
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కాంచనర్తిసంఘటిత సౌధంబులే; 
 మా కుటీర్ంబులు మాధవునకు? 
వివిధ నరేందసిేవిత రాజధ్ానియిే; 
 మా పల ి  యదువంశమండనునకు? 
సుర్భిపాదప లతాశ్లభితారామమే్; 
 మా యర్ణాము సరంహ్మధామునకుుఁ? 
గమనీయ లక్షణ గజ తుర్ంగంబులే; 
 మా ధ్ేనువులు కంసమరా్నునకు?  

10.1-1467.1-తేటగీతి 

ర్ూప విభమి న ైపుణా ర్ూఢల ైన 
మగువలమ్మ మే్ము మనెథమనెథునకు? 
నేల చింతించు మముుఁ? గృషుణ ుఁ డేల తలుఁచుుఁ? 
బృథవవి నథవపులు నూతన ప్రియులు గార . ? 
10.1-177- ఉదధవుడుగోప్రకలనూరార్ుుట 

10.1-1468-వచనము 
అని మఱియు నిటినేక విధంబులుఁ గృషణసందర్శన లాలసల ై పలుకుచుని 
గోప్రకల వచనంబులు విని యుదధవుండు మధురాలాపంబుల నూరార్ుుచు 
యిటినియిె. 

10.1-1469-మతేతభ వికీీడతిము 
జపద్ానవతి హ్ోమసంయమ తపసాసవధ్ాాయ ముఖ్ాంబులన్ 
నిపుణులో్ ర యునే విభున్ మనములన్ నిలపంగ లే ర్టిట  స 
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ద్విపులాకార్ునిప్ెై మహామహిముప్ెై విశ్ేిశుప్ెై మీ కజ 
స ిపట ధ్ాానము ల్లట ి  నిలుున ? భవచాుర తమిుల్ చితిముల్.  

10.1-1470-కంద పదాము 
నను మీకడకుం గృషుణ ుఁడు 
పనిపంప్ెడు వేళ్ుఁ బిల్లచి పల్లకిన పలుకుల్ 
వినుుఁ; డనిియు వివర ంచెద 
వనజేక్షణలార్! మీర్ు వగవకుుఁ డింకన్.  

10.1-1471-వచనము 
అని హ్ర వచనంబులుగా నిటినియిె. 

10.1-1472-ససీ పదాము 
ఎలికార్ాములకు నేను పధి్ానకా; 
 ర్ణము గావున మీకు ర్మణులార్! 
కలుగదు మద్వియోగము చరాచర్ర్ూప; 
 ములలో మహాభూతములు వసరంచు 
కర్ణి నుండుదు సర్ిగతుుఁడన ై నే మనః; 
 పాిణబుద్వధగుణేంద్వయిాశయీుండ 
నాతెయం ద్ాతెచే నాతెుఁ బుటిటంతు ర్; 
 క్ింతును దుింతు హ్ృషీకభూత 

10.1-1472.1-తేటగీతి 

గుణగణాకార్ మాతెలోుఁ గ్మర్ుమిగుల 
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నిబిడ మాయానుభవమున నితాశుదధ 
మాతె విజాఞ నమయము వేఱయుా గుణము 
పకిృతికార్ామనోవృతిత ుఁ బటిట  ప ందు.  

10.1-1473-చంపకమాల 

కలుఁగని లేచి మునుి కలుఁ గని సమసతవిధంబు కలి గా 
దలుఁచిన భంగ  మానసపద్ార్థముచే నిఖిలేంద్వయిార్థముల్ 
బలమునుఁ గటిట  తదుఞాుఁడు పిపంచము లేదనుుఁ దనెనంబుుఁ ద్ా 
ర్లయక గట ట డున్ బుధుల కవిల నొండొక భేదమునిద్ే?  

10.1-1474-ఆటవ లద్వ 
సాంఖ్ా యోగ నిగమ సతా తపో  దమ 
ములు మనోనిరోధమును గడపల 
గాుఁగ నుందు జలధ్వ కడపలగాుఁ గల 
నదుల భంగ  నళిననయనలార్!  

10.1-1475-మతేతభ వికీీడతిము 
చెలువల్ దవుిల నుని వలిభులప్ెైుఁ జితతంబులం గూర్ుత  ర్ు 
తకల్లకం జేర్ువవార కంటె నద్వయుంగా ద్ెపుపడున్ ననుి మీ 
ర్లు చింతించుచు నుండుఁగోర  యిట  దూర్సథతిముం బొ ంద్వతిం 
దలకం బో లదు ననుిుఁ బొ ంద్ెదర్ు నితాధ్ాానపారీణుల ై.  
10.1-178- ఉదధవునికడగోప్రకలువగచుట 

10.1-1476-వచనము 
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అని మీకుం జ పుప మని కృషుణ ండు చెప్ెప” ననవుడు నుదధవునికి గోప్రకలు 
సంతసరంచి యిటినిర . 

10.1-1477-ఉతపలమాల 

ఇముెలనునివాుఁడె హ్ర ? యికకడి క నిడు వచుు వచిు మా 
యుమెల్లకంబు బాపున  ప్రియుం డిట వచెుదనని సెైుఁతురే? 
యమెథురాపురీ ర్మణు లడాము వతుత ర్ుగాక చెలిరే! 
మముె విధ్ాత నిరా్యుుఁడు మనెథవేదన పాలు చేసెనే.  

10.1-1478-చంపకమాల 

మఱచునొకో మద్వం దలుఁచి మాధవుుఁ డా యమునాతటంబునం 
దఱుచగు ద్వవాసౌర్భ లతా గృహ్సీమల నేము రాగ; మా 
మఱువులనుండి నీడలకు మమ్మెలయించి కలంచి దే్హ్ముల్ 
మఱచినుఁ ద్ేల్లు నూలగకల్లప్ర మనెథల్మలలుఁ ద్ేలుు చందముల్.  

10.1-1479-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నీతో నర్ెగృహ్ంబులం బలుకునే నే మ్మలి వంశ్లలి స 
ద్ీ్ తభాింతలమ్మై కళిందతనయా తీర్ంబునం జేర నం 
జేతోజాతసుఖ్ంబులం దనిప్ర మా చితతసరథతుల్ చూడ ల్మ 
లాతంతజిఞతుఁ ద్ాుఁగ  మ్మలిన మద్ాలాపంబు లాల్లంచుటల్.  

10.1-1480-కంద పదాము 
ముచుట వేళ్లుఁ జ పుపన  
యచుుగ మును నేము నోమునపుపడు జలము 
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లగా చిున మా చేలంబులు 
ముొచిుల్ల యిచిున విధంబు మూలం బెలిన్.  

10.1-1481-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఏకాంతంబున నీదుప్ెైుఁ నొర గ  తా నేమే్ని భాషరంచుచ  ో
మా కాంతుండు వచించునే ర్విసుతామధాపది్ేశంబునన్ 
రాకాచందమియూఖ్ముల్ మ్మఱయుఁగా రాసంబు మాతోడ నం 
గీకార్ం బొ నర ంచి బంధనియతిం గీడీించు వినాిణముల్.  

10.1-1482-ససీ పదాము 
తనుుఁబాసర యొకికంతతడవ ైన నిటమీుఁద; 
 నేలప్ెై మే్నులు నిలువ వనుము 
నేలప్ెై మే్నులు నిలువక యటముని; 
 ధ్ెైర్ాంబు లగకకటుఁ దలగు ననుము 
ధ్ెైర్ాంబు లగకకటుఁ దలుఁగ న ప్రమెటుఁ; 
 జితతంబు ల్లకకడుఁ జికక వనుము 
చితతంబు ల్లకకడుఁ జికకక వచిునుఁ; 
 బాిణంబు లుండక పాయు ననుము 

10.1-1482.1-తేటగీతి 

పాిణములుపో వ మఱి వచిు పాిణవిభుుఁడు 
పాిణిర్క్షకుుఁ డగు తనుిుఁ బాిణుల లి 
జేర  దూఱంగ మఱి యేిమి జేయువాుఁడు 
వేగ వినిప మొనర ంపవే మహాతె!  
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10.1-1483-కంద పదాము 
తగులర  మగలను మగువలు? 
దగులద్ె తను మునుి గమల? దగవు విడిచియుం 
దగ ల్లన మగువల విడుచుట 
దగుదుఁగ దని తగవు బలుకుఁ దగుదువు హ్ర కిన్.  

10.1-1484-ససీ పదాము 
విభుుఁడు మా వేపిల ి  వీధుల నేతేర్ుఁ; 
 జూతుమే్ యొకనాడు చూడుక లలర్ుఁ? 
బభిుుఁడు మాతో నర్ెభాషలు భాషరంప; 
 విందుమే్ యొకనాుఁడు వీను లలర్ుఁ? 
దనువులు పులకింప దయితుండు డాసరనుఁ; 
 గలుగునే యొకనాుఁడు క్ుఁగల్లంపుఁ? 
బాిణేశు! మమే్ెల పాసరతి వని దూఱుఁ; 
 ద్ొర్కునే యొకనాుఁడు తొట ిపడుఁగ?  

10.1-1484.1-తేటగీతి 

వచుునే హ్ర  మే్ ముని వనముుఁ జూడుఁ? 
దలుఁచునే భర్త మాతోడి తగులు తెఱుఁగుుఁ? 
ద్ెచుునే విధ్వ మనాిథుుఁ ద్వట ట వడక? 
యెిఱుుఁగ బలుకు మహాతె! నీ క ఱుుఁగ వచుు.  

10.1-1485-వచనము 



2415 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

అని “దుఃఖ్ార్ణవమగింబయిన గోపకులంబు నుదధర ంపుము ర్మానాథ” యని 
గోప్రకలు వగచి తదనంతర్ంబ మఱియు నుదధవ నిగద్వతంబు లయిన 
కృషణసంద్ేశంబులవలన విర్హ్వేదనలు విడిచి యుదధవునిం బూజించి; ర ట ి  
కృషణల్మలావర్ణనలు చేయుచు వేపిల ి  నుదధవుండు గ్నిి న ల లుండి నంద్ాదుల 
వీడొకని మర్ల్ల ర్థార్ూఢుండెై చనిచని. 

10.1-1486-కంద పదాము 
సార్మతిుఁ బణిుతి జేయుచు 
నార్య నుదధవుుఁడు గాంచె నఘసంహార న్ 
హార న్ మథురానగర్ వి 
హార న్ ర పుజన మద్ాపహార న్ శ్ౌర న్.  

10.1-1487-వచనము 
కని యధ్యచితంబుగా భాషరంచుచుుఁ దనచేత నంద్ాదులు పుతెత ంచిన కానుకలు 
బలకృషుణ లకు నుగసీేనునికి వేఱువేఱ యిచెు నని చెప్రప శుకుండు 
పరీక్ినిరేందుిన కిటినియిె. 
10.1-179- కుబాగృహ్ంబునకగేుట 

10.1-1488-మతేతభ వికీీడతిము 
తను మునింగజకేళిుఁ గోర న లతాతనిిన్ ర్తికీడీలం 
దనుపం గోర  జనారా్నుం డర గ  ర్తిసిర్ణ మాలాాను లే 
పన భూష్ాంబర్ ధూపద్ీప పర ద్ీపత ంబెై మనోజపది్ీ 
పనమ్మై యుని తద్ీయ గేహ్మునకుం బంచేషుపంచేషుుఁడెై.  
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10.1-1489-వచనము 
ఇటిర గ  తద్ే్హ్ంబున. 

10.1-1490-ఆటవ లద్వ 
కాము శర్ముబో ల ుఁ గమలార  కళ్బో ల  
మ్మలుఁగ  యాడనేర్ుు మ్మఱుుఁగుబో ల  
నిఖిలభువనమోహనిీద్ేవతయుుఁ బో ల ుఁ 
జ లువు మ్మఱసరయుని చెలువుఁ గనియిె.  

10.1-1491-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  యిేతెంచిన లేచి సంభిమముతో నాళీ సమూహ్ంబుచే 
సరర  యొపపన్ విహితోపచార్ములు తాుఁ జేయించి సౌవర్ణ సుం 
దర్తలపసరథతుుఁ జేసర యుదధవుని నుదాతీ్ాతిుఁ బూజించి భా 
సుర్ ప్ీఠంబున నుండుఁ బంచి మద్వ నౌతుసకాంబు శ్లభిలిుఁగన్.  

10.1-1492-కంద పదాము 
ఆళీనివహ్ నివేద్వత 
మాలా మృగనాభిపంక మణిమయభూష్ా 
చేలాలంకృత యగుచును 
హేలావతి గోర  వనర్ుహేక్షణుుఁ గవయన్.  
10.1-180- కుబాతో కీడీంిచుట 

10.1-1493-కంద పదాము 
ల్మలావతి సుకృతోలిస 
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ద్ేలాకర్ూపర్మిళిత హిత మధుర్ మహా 
హాలార్సపాన మద 
శ్రలీాల్లత యగుచు నబల చేర ం గృషుణ న్.  

10.1-1494-మతేతభ వికీీడతిము 
సర్సాలోకనవృషరట  పైె్ుఁ గుర యుచున్ సమాగిచ  ోవ ైఖ్ర ం 
గర్ుఁగం జేసర సువర్ణకంకణసమగంీ బెైన సెైర్ంధ్వ ికే 
ల్ర్పదెంబునుఁ బటిట  తలపమున కాకర ించి గంభీర్తం 
బర ర్ంభాదుల నానపుచిు మర్ుసంభావించుచున్ వేడుకన్.  

10.1-1495-ఉతపలమాల 

జాతియుుఁ గాలముం గళ్యు సతిము ద్ేశము భావచేషటలున్ 
ధ్ాతువుుఁ బాియముంగుణముుఁదదాశయుంహ్ృదయంబుుఁజూడికయుం 
బీితి విశ్ేషముం ద్ెల్లసర ప్ెకుకవిధంబులుఁ ద్ొయాల్లన్ మనో 
జాత సుఖ్ంబులం దనిప్ె శ్ౌర  వధూహ్ృదయాపహార యిెై.  

10.1-1496-కంద పదాము 
కర్పదెంబుల మాధవుుఁ 
గర్మొపపం గ్గల్లంచి కామానలముం 
గర్భోర్ువు వర ాంచెను 
గర్ మర్ు దని తోడిశ్రతకర్ముఖ్ు లలర్న్.  

10.1-1497-మతేతభ వికీీడతిము 
సనకాదుల్ దలపో సర కానని విభున్ సర్ిపభిున్ దురి్భున్ 
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మును ద్ా నిచిున యంగరాగ సుకృతామోదంబునం గూడియున్ 
ఘన నిరాిణవిభూతి యిమెనక నా కంజాక్ి యేిుఁ బాయుఁజా 
ల ననుం గ్నిి ద్వనంబు లంగభవకేళిం ద్ేలపవే? నావుడున్.  

10.1-1498-ఆటవ లద్వ 
వనిత గోర్ుకొనిన వర్మిచిు యా శ్ౌర  
యుదధవుండు ద్ాను నువిద యిలుి  
వ డల  నపుడు తియావిలుకాుఁడు సుర్భితోుఁ 
ద్ీుఁగ యిలుి  వ డలు తెఱుఁగు మ్మఱయ.  

10.1-1499-కంద పదాము 
ఏ వేదంబులుఁ గానని 
ద్ేవోతతముుఁ గాంచి ముకిత తెర్ు వడుగక రా 
జీవకే్షణ ర్తి యడిగ ను 
భావింపుఁ దద్ీయ కర్ెఫల మ్మటిటద్వయో.  

10.1-1500-కంద పదాము 
కార్ుణాంబునుఁ గృషుణ ుఁడు 
ద్ార్ుణాము మ్మఱసర మదనతంతంిబుల ల్మ 
లార్ణావీధ్వుఁ దే్ల ును 
సెైర్ంధ్వని్ విభవవిజిత శకపీుర్ంధ్వని్.  

10.1-1501-వచనము 
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తదనంతర్ంబ కృషుణ ం డుదధవ రామ సహితుండెై హ్సరతనాపుర్ంబునకు నకూీర్ునిం 
బనుపందలంచి తద్ృహ్ంబునకుం జనిన నతండు వార్లం గని లేచి 
రామకృషుణ లకు నమసకర ంచి యుదధవుం గ్ుఁగల్లంచుకొని వార  నందఱ 
యధ్ావిధ్వం బూజించి హ్ర పాదంబులు తన తొడలమీుఁద నిడుకొని యిటినియిె. 

10.1-1502-కంద పదాము 
అనుచర్ులుుఁ ద్ానుుఁ గంసుుఁడు 
చనియిెన్ మీచేత జమునిసదనంబునకున్ 
ఘనులార్! మీ బలంబున 
నొనర్ుఁగ యాదవకులంబు నుదధృత మయిెాన్.  
10.1-181- అకూీ ర్ుడు ప గడుట 

10.1-1503-వచనము 
మహాతుెలార్! మీర్ు విశ్ాిద్వపుర్ుషులర్ు, విశికార్ణులర్ు, 
విశిమయులర్గుట మీకుుఁ గార్ాకార్ణంబులు లేవ వధర ంపుము; పర్మే్శిరా! 
నీవు ర్జఞగుణంబున నఖిలంబు సృజియించి కార్ణర్ూపంబునుఁ 
దదనుపవిషుట ండవ ై కృతదృషటకార్ార్ూప పపించాకార్ంబున ద్ీప్రంపుదువు; 
కార్ార్ూప చరాచర్ ద్ేహ్ంబులకుం గార్ణంబుల ైన 
భూపమిుఖ్ంబులనుగతంబుల ైనుఁ గార్ార్ూప ద్ేహ్ంబులున ై పకిాశించు 
చందంబున నొకకండవుుఁ గార్ణర్హితుండవు నాతెతంతుిండవున ై యుండియు 
విశ్ాికార్ంబునుఁ బెకకగుదువు సృషరటసరథతిలయంబులుఁ జేయుచుండియును 
విజాఞ నమూర త వగుటం బర భాింతుండెైన జీవుని భంగ  గుణకర్ెబదుధ ండవు కావు; 
కావున సరదధంబు తనిిమితతంబున బంధహేతువు సరద్వధంపదు. 
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10.1-1504-ససీ పదాము 
పర్ుఁగ జీవునిక ైన బంధమోక్షము లంట; 
 వంట నే పర్తతిమ్మైన నినుి 
నంట నే యిాశ! ద్ేహాదుాపాధులు నని; 
 ర్ిచనీయములుగాన వర్ుస నీకు 
జనెంబు జనెసంశయీ భేదమును లేదు; 
 కావున బంధమోక్షములు లేవు; 
గణుతింప నినుిలూఖ్లబదుధ ుఁడనుటయు; 
 నహిముకుత ుఁ డనుటయు నసెద్ీయ 

10.1-1504.1-ఆటవ లద్వ 
బాలబుద్వధ ుఁగాద్ె? పాషండముఖ్ర్ మా 
ర్్ములచేత నీ జగద్వధతార్థ 
మ్మైన వేదమార్్ మడుఁగ పో  వచిున 
నవతర ంచి నిలుపు దంబుజాక్ష.  

10.1-1505-కంద పదాము 
ఆ నీవు ధర్ణిభార్ము 
మానిచి ర్కకసుల న లి మర ాంచుటక  ై
యానకదుందుభి యింటను 
మానక జనిెంచితివి సమంచితకీర తన్.  

10.1-1506-మతేతభ వికీీడతిము 
తిిజగతాపవనపాదతోయములచే ద్ీప్రంచి వేద్ామర్ 
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ద్విజ ముఖ్ాాకృతివ ైన నీవు కర్ుణన్ విచేుయుటం జేసర మా 
నిజగేహ్ంబులు ధనాతం దనర ుఁ బో ; నినాిర్ుా లర ుంపుఁగా 
నజితతింబులు వార  కితుత  వనుకంపాయతత  చితుత ండవ ై.  

10.1-1507-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఏ పుణాాతిశయపభిావముననో యిా జనెమం ద్వకకడన్ 
నీ పాదంబులు గంటి నిన ిఱిుఁగ తిన్ నీవుం గృపాళ్ళండవ ై 
నాప్ెై నర ెల్లుఁజేసర మానపుఁ గదవే నానా ధనాగార్ కాం 
తా పుతాిదులతోడి బంధనము భకతవాితచింతామణీ.  

10.1-1508-వచనము 
అని పల్లకిన నగుచు నకూీర్ుని మాటలవలన సంసార్బంధం బగు మోహ్ంబు 
గీలుకొలుుఁపుచు హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-1509-కంద పదాము 
బంధుండవు సద్యా యహిత 
సంధుండవు వావిుఁ జూడ జనకుుఁడవు కృపా 
సరంధుండ వ లి గుణముల 
నంధుండవుగావు పోి వ నర్ుి ల మ్మందున్.  

10.1-1510-చంపకమాల 

కొలుతుర్ు మర్ుత య ల్లషటములు గోర  శిలామయద్ేవసంఘమున్ 
జలమయ తీర్థసంఘమును సంతతమునిట  వార్ు గ్లిుఁగా 
వలదనరాదుగాక భగవతపదభకుత లర ైన మీ కియీన్ 
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స లయక ద్ేవతీర్థములు చూచిన యంతన  కోర్ుక ల్లచుునే.  
10.1-182- అకూీ ర్ుని హ్సరతన పంపుట 

10.1-1511-వచనము 
మహాతాె! పర్మభాగవతుండవ ైన నీవు మాకభీషటంబు లగనర ంప నర్ుి ండవు; 
వినుము పాండురాజు పర్లోకగతుండెైనుఁ గుంతీ సహి తుల ైన పాండవులు 
ధృతరాషుట ర  శ్ాసనంబున నేతెంచి కర పుర్ం బున నునివార్ుఁట; 
నిజపుతమిోహితుం డగు న యాంధ నృపతి వార  యందు సమతింబునం 
జర ంపం డట గావున. 

10.1-1512-కంద పదాము 
వార్లు బంధులు గావున 
వార్లకును మే్ లగనర ు వా ర్లర్ంగా 
వార ంప వలయు దుసరథతి 
వార జర పువంశ! ప ముె వార ం జూడన్.  

10.1-1513-వచనము 
అని పల్లకి సంకరి్ణోదధవసహితుండెై హ్ర  నిజగృహ్ంబునకుంజనుటయు 
నకూీర్ుండు క్ర్వరాజధ్ాని యగు కర పుర కర గ  యందు ధృతరాషట ర భీషె విదుర్ 
బాహిి క భార్ద్ాిజ గ్తమ దురోాధన కరాణ శితాథ మాదులం గుంతీసహితుల ైన 
పాండవులం దకికన బంధువులనుం గని యధ్యచిత సతాకర్ంబుల నొంద్వ 
తతతదిర్తనంబు ల ఱింగ కొనుచుుఁ గ్నిిద్వనంబు లుండ నొకకనాడు విదుర్ుండు 
విన నేకతంబున నకూీర్ునికిుఁ గుంతి యిటినియిె. 
10.1-183- అకూీ ర్ునితో కుంతిసంభాషణ 
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10.1-1514-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అనాి తలుి లుుఁదండుిలున్ భగ నులునిలుి ండుి మద్ా్ాతలున్ 
నినుిం బొ మెనువేళ్ నే మనిర ? మా న విల్ విచార ంతురే? 
యునాిరా సుఖ్యుకుత ల ై? మృగ వృకవూాహ్ంబులోనుని రే 
ఖ్నేి  నికకడ నునిద్ానుఁ గుమనః క్ర్వామధాంబునన్.  

10.1-1515-మతేతభ వికీీడతిము 
కఱప్రంచెన్ ఫణికోటిచే లతికలం గటిటంచి గంగానద్వన్ 
న ఱుిఁ ద్యిప్రంచె విష్ానిితాని మొసుఁగ న్ నిద్ాిర్తిం జ ంద్వ యిే 
మఱయిుండం బొ డిప్రంచె నాయుధములనెతు్ాతుిలం ద్ేమియుం 
గ్ఱగాుఁ డమ ధృతరాషట రసూనుుఁడు మహాకూీర్ుండు క్ీర్ాంబునన్.  

10.1-1516-మతేతభ వికీీడతిము 
బలుుఁడుం గృషుణ ుఁడు న నిుఁడెైనుఁ దమలో భాషరంచి మే్నతత  బి 
డాలకున్ మే్లు తలంతురే? వగపులన్ డయాంగుఁ బా లయిెానే 
జలజాతాక్షుుఁడు భకతవతసలుుఁ డిలాచకంీబు భాగ ంచి యి 
ముెల నిప్రపంచున  నా కుమార్కులకున్ ముఖ్ాపకిార్ంబునన్.  

10.1-1517-వచనము 
అని పల్లకి కృషుణ నిుఁ జితతంబున నిల్లప నమసకర ంచి సంకీర్తనంబు చేసర “సరాితె! 
సర్ిపాలక! పుండరీకాక్ష! శర్ణాగతన ైన ననుి ర్క్ింపు ర్క్ింపు” మని 
వగచుచుని కుంతికి నకూీర్ుండు విదుర్సమే్తుండెై ప్రియవచనంబుల 
దుఃఖ్ఞపశమనంబు చేసర వీడొకని బంధుమితమిధాంబున సుఖ్ఞపవిషుట ండెైన 
ధృతరాషుట ర న కిటినియిె. 
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10.1-184- అకూీ ర్ధృతరాషుట ర లసంభాషణ 

10.1-1518-ఉతపలమాల 

నీ యనుజుండు పాండుధర్ణీవిభుుఁ డమల్్లన నీవు భూమి ధ 
రాెయతబుద్వధ  నేలుచుుఁ బజిావళిుఁ గాచుచు గ్ర్వంబుతోుఁ 
బాయక లోకులందు సమభావతుఁ జేసరతివేనిుఁ గీర తయున్ 
శ్ేయీముుఁ గలు్  వేఱొ కటి చేసరన దుర్్తిగలు్  భూవరా!  

10.1-1519-ససీ పదాము 
అవనీశ! పాండవులందు నీ నందను; 
 లందు సమానుండ వగుట బుద్వధ 
యెివినితో యోగ మిం ద్ెవినికి నితా; 
 మంగనాగార్ పుతాిద్వకముల 
వలన నయెిాడి దే్మి? వసుమతి నొక జంతు; 
 వుదయింప నొక జంతు వుకకడంగు 
నొకుఁడు పుణాము జ ందు నొకుఁడు పాపము నొందు; 
 మీనజీవనభూత మిళిత జలముుఁ  

10.1-1519.1-ఆటవ లద్వ 
దతతనూజు ల ట ి  ద్ాివుదు ర్ట ి  మూ 
ఢాతుె వితత  మ్మలి నపహ్ర ంతు 
ర్హితుల ైన కొడుకు లటమీుఁద మనియిెైనుఁ 
జచిుయిెైనుఁ దండి ిజాడుఁ జనర్ు 
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10.1-1520-కంద పదాము 
కావున మూఢాతుెుఁడవ ై 
నీ వార ాంచిన ధనంబు నీ పుతుిలు దుః 
ఖ్ావహ్ులు పంచుకొనుఁగా 
భూవర్! నింద్వతుుఁడ వగుదు భూనాకములన్.  

10.1-1521-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
నిందం బొ ందకు మయా! యిా తనువు ద్ా నిద్ాి కళా దృషటమౌ 
సంద్యహ్ంబు విధంబు నిలిదు సుమీ; జాతాంధతం బొ ంద్వయున్ 
మందపజిఞత లేల చేసెదవు సమాజాఞ న చక్షుండవ ై 
సంద్ేహింపక యిముె పాండవులకున్ సర్ింసహా భాగమున్.  

10.1-1522-వచనము 
అనిన ధృతరాషుట ర ం డిటినియిె. 

10.1-1523-ససీ పదాము 
నీ మాట మంచిద్వ నిశుయ మగు; న ైన; 
 నసరథర్ంబెైన నా యంతర్ంగ 
మందు నిలిదు సుద్ామాచలసపటిక శి; 
 లాతత దుాతి తటలిితిక భంగ ; 
నమృతంబు నొంద్వయు నానంద్వతుుఁడు గాని; 
 నర్ుమాడిక నేను నానంద మొంద; 
నీశి రాజాఞ విధ మ్మవిుఁడు దప్రపంప; 
 నోపు విజాఞ ని యైెి యుండి యిెైన 
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10.1-1523.1-ఆటవ లద్వ 
విశిమ్మలిుఁ జేసె విభజించి గుణముల 
న విుఁ డనుసర ంచె న విుఁ డవని 
భార్మ్మలిుఁ బాపుఁ బభివించె ద్ేవకి 
క విుఁ డాతెతంతుిుఁ డమశిర్ుండు.  

10.1-1524-వచనము 
అటిట  కృషుణ నకు నమసకర ంచెద; నా నందనందనుని ద్వవాచితతంబునం గల 
తెఱంగునన్రతుకం గలవార్” మని వీడొకల్లప్రన నకూీర్ుం డతని తలంప్ెఱింగ  
“నీతలంపుుఁ గనుగ్ంటి నీకిషటం బగునట ి  వర తంపు” మని పల్లకి మర్ల్ల మథుర్కుం 
జనుద్ెంచి తద్ీయ వృతాత ంతంబు రామకృషుణ ల క ఱింగ ంచె; అంతుఁ గంసుభార్ాలగు 
నసరతయు బాిసరథయు విధవలయి దుఃఖించుచుం దమ తండి ియయిన జరాసంధుని 
కడకుం జని. 
10.1-185- అసరతపాిసుత లు మొర్ప్టె ట ట 

10.1-1525-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
వాండుి న్ వీండుిను రాజులే యనుచు గర్ిపౌిఢితో యాదవుల్ 
వేండంిబెైన బలంబుతో మథుర్కున్ వే వచిు నిష్ాకర్ణం 
బాండుి న్ బిడాలు బంధులున్ వగవుఁ గంసాద్వక్షమానాథులం 
దండమి! చంప్రర  కృషుణ చేత నిట  వ ైధవాంబు వచెుం జుమీ.  

10.1-1526-వచనము 
అనిన విని, పళి్యకాలానలంబు తెఱంగున మండిపడి శ్లకరోషంబులు 
బంధుర్ంబులుగా జరాసంధుం డిటినియిె. 
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10.1-1527-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఏమీ? కంసునిుఁ గృషుణ ుఁడే ర్ణములో హింసరంచె నోచెలి! నా 
సామర్థయంబు దలంప డించుకయు మచుండపతిాపానలో 
ద్ాా మార్ుుల్ వడి నేడు గాలుు యదుసంతానాటవీవాటికన్ 
భూమిం గుీంగ న నింగ ుఁ బాికిన మహాంభోరాశిలోుఁ జొచిునన్.  

10.1-1528-కంద పదాము 
యాదవ విర్హిత యగుుఁ బో  
మే్ద్వని నాచేత నేడు మీుఁదుమిగ ల్ల సం 
పాద్వత బలుల ై హ్ర  ర్ు 
దదిుి హిణేంద్ాిదు ల వి ర్డాం బెైనన్.  

10.1-1529-వచనము 
అని పల్లకి సమర్సనాిహ్ సంకులచితతంబునుఁ గోపంబు ద్ీప్రంప సంగర్భేర  
వేయిించి కదల్ల. 

10.1-1530-కంద పదాము 
దక్షుండెై యిర్ువద్వమూ 
డక్్హిణుల ైన బలము లనుగతములుగా 
నాక్షణమ జరాసంధుుఁడు 
పకి్ోభముతోడ మథుర్ప్ెైుఁ జనియిె నృపా!  

10.1-1531-కంద పదాము 
గంధ్ేభ తుర్గ ర్థ భట 
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బంధుర్ చర్ణోతిథతోగపీాంసుపటల యో 
గాంధ్భీూతముల ై ద్వవి 
మంధర్ గతి నడచె నపుడు మారాత ండ హ్ర్ుల్.  
10.1-186- జరాసంధుని మథుర్ముటటడ ి

10.1-1532-వచనము 
ఇట ి  చని నిర్ంతర్ కిసలయపతకిోర్కకుసుమఫలభార్వినమిత వృక్షవిలసరత 
మహ్ో ద్ాానంబును, నుద్ాానవనభాగ వలమాన జలోనియన ద్ార్ుయంత ి
లతానిబదధ కలశ విముకత సల్లలధ్ారా శ్రకర్పర్ంపరాసంపాద్వత వరాి కాలంబును, 
గాలకింకర్ సదృశ వీర్ భట ర్థ తుర్గ సామజ సంకులంబును, గులాచార్ 
ధర్ెపవిీణ పౌర్జన భాసుర్ంబును, సురాభేదామాన మహ్ో నితాటాట లక యంత ి
భయంకర్ పాికార్చకంీబును, జకసీార్సహ్ంసాద్వకలకలర్వకల్లత సరోవర్ంబును, 
సరోవర్ సంఫులి హ్లిక కమల పర మళ్మిళిత పవనవిరాజితంబును, జితానేక 
మండలేశిర్ భూషణ మణిగణ ర్జఞనివార త మదగజేందిద్ానజలపభిూత 
పంకంబును బంకర్హిత యాదవేంద ిదతత  సువరాణ చల కలపతర్ు కామధ్ేను 
సమెర ాత విదిజాన నికేతనంబును గేతన సనిిబదధ చామర్ మయూర్ చాప 
శింజనీనినద పర పూర తాభంిబును, నభంిల్లహ్ మహాపాిసాద సౌధ గవాక్షర్ంధి 
నిర్్త ఘనసార్ ధూపధూమపటల విలోకన సంజనిత జలధర్ విభాింత 
శిఖ్ండితాండవ ర్ుచిర్ంబును, జిర్తరానేక ద్ేవాలయ జఞఘుషామాణ 
తూర్ానినద పర భావిత పారావార్ కలోి ల ఘోషంబును, ఘోషకామినీ పాిణవలిభ 
బాహ్ుదండపర ర్క్ితంబున ై, పర్ులకు నలక్ితంబెైన మథురానగర్ంబు చేర , 
వేలాలంఘనంబు చేసర, వ లి్లవిర సరన మహార్ణవంబు తెఱంగునుఁ బటటణంబునకు 
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ముటటణంబుచేసర, చుట ట ను విడిసరన జరాసంధుని బలౌఘంబుుఁగని వేళావిదుం 
డగు హ్ర  తన మనంబున. 

10.1-1533-మతేతభ వికీీడతిము 
ఐదునాిలుగునాఱుర ండునిర్ుమూ డక్్హిణులుసటిట  సం 
ఛాద్వంచెం బుర్మ్మలి మాగధున డన్ సామంబు ద్ానంబు సం 
భేదంబుం బనిలేదు దండవిధ్వ శ్లభిలిం బయిోగ ంచి యిా 
భూద్ేవీ గుర్ుభార్ మ్మలి నుడుపం బో లున్ జయోద్ాాసరన ై.  

10.1-1534-కంద పదాము 
ఏ నవతర ంచు టెలిను 
మానుగుఁ జతుర్ంత ధర్ణిమండలభర్మున్ 
మానుపుకొఱకుం గాద్ే 
పూన ద నిద్వ మొదలు దగ ల్ల భూభర్ ముడుఁపన్.  

10.1-1535-ఆటవ లద్వ 
మగధనాథుుఁ బో ర్ మడియింపుఁ బో లదు 
మడియకుని వీుఁడు మర్లమర్ల 
బలముుఁ గూర్ుుకొనుచుుఁ బఱతెంచుుఁ బఱతేర్ుఁ 
దుింపవచుు నేల ద్ొసుఁగు ద్ొఱుఁగ.  

10.1-1536-వచనము 
అని యిట ి  చింతించుచుని సమయంబున నభోభాగంబుననుండి మహాపభిా 
సమే్తంబులును, సపర చేదసూతంబులును, ననేక బాణ బాణాసన చకాీద్వ 
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వివిధ్ాయుధ్యప్ేతంబులున ైన ర్థంబులు ర ండు మనోర్థంబులు పలివింప 
ద్ెైవయోగంబునం జేర్వచిునం జూచి హ్ర  సంకరి్ణున కిటినియిె. 

10.1-1537-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కంటే రామ! ర్థంబు లాయుధములున్ గాఢపకిాశంబుల ై 
మింటన్ వచెును వీనిుఁ గ ైకొని సుర్ల్ మ్మచున్ నృపశ్ేణీులం 
బంటంిపం బనిలేదు చంపుము ధరాభార్ంబు వార ంపు మీ 
వ ంటన్ నీ యవతార్మున్ సఫలమౌ వేవేగ ల మాెజికిన్.  

10.1-1538-వచనము 
అని పల్లకి. 
10.1-187- జరాసంధునితోపో ర్ వ డలుట 

10.1-1539-కంద పదాము 
ఖ్ర్ుల ై దృఢకవచ ధను 
శశర్ుల ై యధ్వగత ర్థానుచర్ుల ై మదవ 
తకర్ుల ై ఘన హ్ర్ుల ై బల 
హ్ర్ు లయిెాడ నాజి కేగ  ర్తిభీకర్ుల ై.  

10.1-1540-వచనము 
ఇట ి  సమర్సనాిహ్ంబునం బుర్ంబు వ డల్ల. 

10.1-1541-ఉతపలమాల 

అనుాలు తలిడిలి దనుజాంతకుుఁ డొతెత  గభీర్ఘోష కా 
ఠ నా మహాపభిావ వికటీకృత పదెభవాండ జంతు చైె 
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తనాము ధనామున్ ద్వవిజతాపసమానాముుఁ బిీత భకత రా 
జనాము భీతదుశుర తశ్ాతవిసెైనాముుఁ బాంచజనామున్.  

10.1-1542-కంద పదాము 
సరంధుర్ భంజనపూర త 
బంధుర్తర్ శంఖ్నినద భార్మున జరా 
సంధునికిం గల సెైనాము 
లంధముల ై సంచల్లంచె నాహ్వభూమిన్.  
10.1-188- జరాసంధుని సంవాదము 

10.1-1543-వచనము 
అయావసర్ంబున మాగధుండు మాధవున కిటినియిె. 

10.1-1544-ససీ పదాము 
అదల్లంచి ర్పపంగ నాలమందలు గావు; 
 గంధగజేంద ిసంఘములు గాని 
పర కించి వినుఁగ నంభార్వంబులు గావు; 
 వాజీంద ిహేష్ార్వంబు గాని 
పదహ్తిుఁ గూలపంగుఁ బాత బండిి వి గావు; 
 నగసమానసాందనములు గాని 
ప్రియము లాడంగ నాభీర్లోకము గాదు; 
 కాలాభ వ ైర వర్్ంబు గాని 

10.1-1544.1-తేటగీతి 
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యార్ప వనవహిి గాదు బాణాగ ి గాని 
ముర య బృంద్ావనము గాదు మొనలు గాని 
యమున గాదు నటింప ఘోరాజి గాని 
పో ర్ు నీకేల గోపాల! ప ముెప ముె.  

10.1-1545-మతేతభ వికీీడతిము 
తర్ుణిం జంపుటయో బకున్ గ డపుటో ధ్ాతీిజముల్ గూలుుటో 
ఖ్ర్ునిం దుించుటయో ఫణిం బఱపుటో గాల్లన్ నిబంధ్వంచుటో 
గ ర  హ్సతంబునుఁ ద్ాలుుటో లయమహాగ ిసాుర్ దురాిర్ దు 
ర్ార్ బాణాహ్తి న ట ి  నిల ుదవు సపాిణుండవ ై గోపకా!  

10.1-1546-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.1-1547-ససీ పదాము 
గోప్రకావలికీ ఘోషణంబులు గావు; 
 శింజనీర్వములు చెవుడుపఱచు 
వలివీకర్ముకత వార ధ్ార్లు గావు; 
 శర్వృషరట  ధ్ార్లు చకుకచేయు 
ఘోష్ాంగనాపాంగ కుటిలాహ్తులు గావు; 
 నిశితాసర నిహ్తులు నిగహీంిచు 
నాభీర్కామినీ హ్సాత బాములు గావు; 
 ముషరట  ఘాతంబులు ముర్ువడంచు 
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10.1-1547.1-తేటగీతి 

నలి వేపిల ి గాదు ఘోరావనీశ 
మకర్సంఘాత సంపూర్ణ మగధరాజ 
వాహినీసాగర్ం బిద్వ వనజనేత!ి 
న ఱసర నిను ద్ీవి క ైవడి నేడు ముంచు.  

10.1-1548-వచనము 
అనిన శ్రహీ్ర  యిటినియిె. 

10.1-1549-ఉతపలమాల 

పంతములేల తొలి్ల జనపాలుర్ుఁ బో ర్ుల గ ల్లునాుఁడ వం 
డంితియ చాలద్?ే బిర్ుదు లాడుట బంట తనంబు తోివయిే? 
 యింతటద్ీఱెన?ే మగధ! యేిటికి ప్ేిల దు? నీవ యిేల క 
లాపంత మహో్ గపీావకునిన ైన హ్ర ంతు వర ంతు సంపదన్.  

10.1-1550-కంద పదాము 
గోపాలుుఁడ వని పల్లకితి 
భూపాలక! ద్ీననేమి? పో రాడంగా 
గోపాల మహమపాల 
వాాపారాంతర్ము ద్ెల్లయవచుుం బో ర్న్.  

10.1-1551-వచనము 
అనిన రోషబంధుర్ుండెై జరాసంధుం డిటినియిె. 

10.1-1552-ఉతపలమాల 
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బాలుుఁడ వీవు కృషణ ! బలభదుినిుఁ బంపు ర్ణంబు జేయ; గో 
పాలక! బాలుతోడ జనపాలశిఖ్ామణి యిెైన మాగధుం 
డాలము చేసె నంచు జను లాడెడి మాటకు సరగు్  పుటెటడిం 
జాలుుఁ దొ్లంగు ద్వవాశర్జాలుర్ మముె జయింపవచుునే?  

10.1-1553-వచనము 
అనిన నగధర్ుం డిటినియిె. 

10.1-1554-కంద పదాము 
ప గడుకొనుదురే శూర్ులు; 
మగటిమిుఁ జూపుదుర్ు గాక మాగధ! నీకున్ 
మగతనము గల్లగ నేనియుుఁ 
దగు మ్మఱయ వికతథనములు దగ ద్ీ పో ర్న్.  

10.1-1555-వచనము 
అనిన రోషరంచి. 

10.1-1556-చంపకమాల 

పవనుుఁడు మే్ఘరేణువుల భాను కృశ్ానులుఁ గపుప క ైవడిన్ 
వివిధబలౌఘముం బనిచి వేగమ మాగధుుఁ డావర ంచె భూ 
మావన చర షుణ లన్ విమతమానవనాథ నిరాకర షుణ లన్ 
ద్వవిషదలంకర షుణ ల నతిసరథర్జిషుణ ల రామకృషుణ లన్.  

10.1-1557-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్యహేషల్ గజబృంహితంబులు ర్థాంగారావముల్ శింజనీ 
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చయ టంకార్ములున్ వివర ధత గద్ా చకాీసత ర నాదంబులున్ 
జయశబాంబులు భేర  భాంకృతులు నిసాసణాద్వ ఘోషంబులున్ 
భయదపకిియీ నొకకవీుఁక న గసెన్ బహిాెండభేదాంబుగన్.  
10.1-189- జరాసంధునిసనే పో రాటము 

10.1-1558-వచనము 
మఱియు నయిెాడ మాగధ మాధవ వాహినులు ర ండు నొండొంటిం ద్ాుఁకి 
ర్దంిబున సంవర్తసమయ సముదంిబుల భంగ  నింగ కిం బొ ంగ  చెలంగ  
చలంబునం దలపడి పో ర్ున డ మసర్ుకవిసర మహార్ణాంబులు వ లువడి 
మార్కను మదగజంబుల మాడికని, మహ్ో తకంఠంబులగు కంఠీర్వంబుల గదీధన, 
దురి్భంబులగు శర్భంబుల చాడుపనం, బచిండంబులగు గండభేర్ుండంబుల 
గమనికం దమతమ మొనలకుం దలకడచి వీర్ర్సంబుల వివిధర్ూపంబుల ైన 
విధంబునం బదుగుర్ు నూర్ుి రేవుర్ు గముల ై కులకుధర్ గుహాంతరాళ్ంబులు 
నిండ సరంహ్నాదంబు లగనర్ుుచు, నార్ుుచు నటటహాసంబులు జేయుచు, 
నర వీర్ుల రోయుచు పటహ్కాహ్ళ్భేరీశంఖ్ శబాంబులకు నుబుబచు, గర్ింబులం 
బబిుబచు, గదల వేయిుచుుఁ గాండంబు లేయుచు, ముద్ర్ంబుల నొతుత చు, 
ముసలంబుల మొతుత చుుఁ, గుంతంబుల గుీచిుయెితుత చుుఁ గర్వాలంబులం 
ద్ెంిచుచు, జకంీబులం దుించుచు శసత రంబులుఁ దఱుగుచుుఁ, జితంిబులం ద్వర్ుగుచు 
పర ఘంబులుఁ ద్వపి్రపకొట ట చుుఁ, బాిసంబులుఁ బెట ట చు, శూలంబులుఁ జిముెచు, 
సుర యల గుీముెచు బహ్ుభంగులుఁ బరాకీమించు వీర్భట లును, 
నిబిడనీర్ంధంినేమి నిరోాషంబుల నాకాశంబు నిర్వకాశంబుగ ననర్్ళ్ 
చకమీార్్ణంబులం బడు పద్ాతులును జద్వయు నర్దంబులును వివిధ్ాయుధ 
పయిోగంబుల వ ైర్ుల విచిు వందఱలాడు ర్థవకులును, ర్థవకశర్పర్ంపర్లుఁ 
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గంప్రంపక మహామోఘ మే్ఘధ్ార్లకుుఁ జల్లంపని ధర్ణీధర్ంబుల చాడుపన 
ర్థంబులకుం గవిసర కలాపంతకాల దండిదండ పిచండంబులగు 
శుండాదండంబులు సాుఁచి యూుఁచి కడనొగ లగడిసర తిగ చి కుద్వచి విఱిచి 
కూబర్ములు నుఱుములుగ జిఱజిఱంద్వపి్రప వ ైచియు, భట లం జట ల గతి 
బంతుల కియీ న గుర్ వ ైచి దంతంబుల గుీచిుయు ఘోటకంబుల వచిిుయు 
విచులవిడిం ద్వర్ుగు కర్ులును, వజిి వజధి్ార్లకుం దప్రప కకుపుపలకు న గయు 
ఱెకకలుగల గ ర్ుల సరర్ులం బక కర్ల తోడ హేష్ార్వ భీషణంబులయి 
మనోజవంబులగు తుర్ంగంబులం బఱప్ర తుర్ంగ పదపాంసుపటల పభిూత 
బహ్ుళాంధకార్ంబులు కర్కల్లత కఠోర్ ఖ్డ్ మరీచి జాలంబుల నివార ంచుచు 
నానాపకిార్ంబులం బతిివూాహ్ంబులం జించి చెండాడు రాహ్ుతుత లుం గల్లగ  
సంగాీమంబు భీమం బయెిా నందు. 

10.1-1559-కంద పదాము 
చెడు ర్థములుుఁ దె్గు హ్ర్ులును 
బడు కర్ులును మడియు భట లుుఁ బఱచు ర్ుధ్వర్మున్ 
మడయిు తల లగఱగు తనువులుుఁ 
బొ డియగు తొడవులును మథుర పుని దె్సుఁగల్లగ న్.  

10.1-1560-కంద పదాము 
భీతంబెై హ్తసుభట 
వాితంబెై భగి తుర్గ వార్ణ ర్థ సం 
ఘాతంబెై విజయశ్ర ీ
వీతంబెై యదుబలంబు విఱిగ  నరేంద్ాి!  
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10.1-1561-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
యోధ్ాగేసీర్ుుఁ డా హ్లాయుధుుఁడు లోకోతకృషట బాహాబల 
శ్ర ీధ్ౌరేయుుఁడు గృషుణ ుఁ డిటిట  ఘనులం జితంిబు; నే డిట ి  సం 
రోధ్వంచెన్; బలముం ద్ెర్ల ు; మగధ్ేందుిం డంచు నీక్ించుచున్ 
సౌధ్ాగంీబులుఁ బరర్కాంతలు మహాసంతపతల ై ర ంతయున్.  
10.1-190- కృషుణ డు విజృంభించుట 

10.1-1562-వచనము 
ఇట ి  తన మొనలు విఱిగ  పాఱినం గనుంగ్ని, సమర్సంర్ంభంబున హ్ర  
విశింభరాభర్ణ వేదండ తుండాభంబులగు బాహ్ుదండంబులం బెంచి, 
విజృంభించి, బహిాెండకుహ్ర్కుంభ పర సో ుటనం బగు పాంచజనానినదంబు 
నిబిడ నిరాాతశబాంబులుగ నుదంచిత ప్రంఛద్ామంబు సంకంీదన చాపంబుగుఁ, 
బశిసత  హ్సతలాఘవంబున శరాకరి్ణ సంధ్ాన మోక్షణంబు లేర్పడక, నిర్ిక ీ
చకాీరాంబుతోడ మారాత ండమండలపభిాపచిండంబగు శ్ార్్గ కోదండంబు 
కొీమ్మెఱుంగులు మ్మఱుంగులుగ, ద్వగ్జేంద ికర్ణభీషణంబులగు గుణఘోషంబులు 
ఘుమఘుమారావ దుససహ్ంబు లయిన గరా్నంబులుగ ర్థ తుర్ంగమ ర ంఖ్ా 
సముదూధ త పరాగపటల పర్ంపరా సంపాద్వత పుంజీభూతంబగు ప్ెంజీుఁకటి 
యిర్ులుగ నసమసమర్సనాిహ్ చాతురీ విశ్ేషంబులకుం జొకిక నికిక కర్ంబు 
ల తిత  నర్తనంబులం బవిర తంచు నారాద్ాదులు ల్మలాతాండవమండిత 
మహ్ో తకంఠంబు లగు నీలకంఠంబులుగ సుందర్సాందననేమి నిరోాషభీతుల ై 
కుంభి కుంభంబులప్ెై వాిలు వీర్ులు మతతమయూర్ కేకార్వ చకితుల ై యువతీ 
కుచకుంభంబుల మీుఁద వాిల డు కాముకులుగ నానా నరేంద ిర్కతప్రపాసా 
పర్వశంబుల ై వాచఱచుచుని భూతవాితంబులు వరి్వరేితి నిసినంబు లగసంగు 
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చాతకంబులుగ నభంగ సంగర్ ప్ేిర్కుండగు హ్లాయుధుండు వృషరటకార్ణంబగు 
మందసమీర్ణంబుగ, ననలప కలాపంతకాల నీలవలాహ్కంబు భాతిం బర్ుఁగు 
మే్ని చాయతోడం ద్యయజనాభుండరాతి చతుర్ంగద్ేహ్క్ేతంిబులం 
బుంఖ్ానుపుంఖ్ంబులుగ నసంఖ్ాాత బహ్ువిధ ద్వవాబాణవరి్ంబు గుర యున డ 
శసాత ర సత రపర్ంపరా సంఘటటనజనితంబులగు మిడుుఁగుఱులు వరాి కాలవిహిత 
విద్య ాతమాన ఖ్ద్య ాతంబులుగ, విశిఖ్వికీర్ణ కోటిర్ఘటిటత పదెరాగశకలంబు 
ల్లందగిోపంబులుగ, మహితమార్్ణవిదళిత మతతమాతంగ కుంభమౌకితకంబులు 
వడగండుి గుఁ, జట  లార్ధచందశిర్చిేనింబుల ై కృషణ  కృషణ  నిలునిలు మని 
పలుకుచుం గూల డి మే్నులు కృషీవల కర్ పర్శుధ్ారా విదళిత మూలవిశ్ాల 
సాలంబులుగ, భాసుర్భలిభగింబుల ైన వదనగహ్ిర్ంబులవలన డుల ి డు 
దంతపుంజంబులు మాలతీకుసుమ మంజర్ులుగ నవా నారాచభిని 
ద్ేహ్ంబులయి ద్వగ్నుఁ గ్ీగ్ండివలన వ డలు ర్కత సాందసంద్యహ్ంబులతో 
సంచర ంపక పాిణంబులు విడుచు శుండాలంబులు సెలయిేఱులతోడి కొండలుగుఁ 
గఠోర్కాండ ఖ్ండితంబు ల ైన భుజాదండంబులతోడం గలసరపడిన వజమియ 
కంఠ కాభర్ణంబులు భోగ భోగసమ్ేత కేతకీ కుసుమంబులుగుఁ బళి్యార్ణవ కలోి ల 
శబాసనిిభంబుల ైన భేరీర్వంబులు భీకర్ భేకీర్వంబులుగ ద్ార్ు ణేషు విలూన 
వాహ్ వార్ణ మనుజ మసత  మసరకషకంబు ర్ంప్రయున ై స ంపుమ్మఱయ నాభీల 
కీలాల పవిాహ్ంబులు పవిహించె; నందు భుజంబులు భుజంగంబులుగుఁ, 
గపాలంబులు కమఠంబులుగ, శిరోజంబులు శ్ ైవలంబులుగుఁ, గర్ంబులు 
మీనంబులుగ, హ్యంబులు నకంీబులుగ గజంబులు దీ్వులుగ 
ధవళ్ఛతంిబులు నుర్ువులుగుఁ, జామర్ంబులు కలహ్ంసంబులుగ, 
భూషణర్తిరేణురాసులు పుల్లనంబులుగ నొప్ెప; నపుపడు. 
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10.1-191- బలరాముడు విజృంభించుట 

10.1-1563-లయవిభాతి 

హ్సరత హ్ర నీలనిభ వసనము విశ్ాలకట;ి 
 నసమ నయనాద్వ ిపర హ్సరతమగు మ్ేఘో 
లిసనము వహింపుఁ గర్కిసలయము హేమ మణ;ి 
 విసర్ వలయదుాతులు ద్ెసల తుదలందుం 
బసలుఁగుర యంగ సర్భసమున బలుండు దర్; 
 హ్సరతము ముఖ్ాబామున న సుఁగ ఘనకాలా 
యసమయ మహో్ గీతర్ ముసలము వడని్ విసర ; 
 కసరమసుఁగ  శతుివుల నసువులకుుఁ బాప్ెన్. 

10.1-1564-లయవిభాతి 

పళి్యసమయాంతకుని చలెువునుఁ గటాక్షముల; 
 నలఘు చట లాగ ి కణములు చెదర్ుఁ గోలా 
హ్లముగ సువర్ణమణివలయ నిచయోజావల్లత; 
 హ్లము వడిుఁజాుఁచి శిర్ములు నుర్ములునిి 
రా్ళితములుగన్ శకలములుగ నొనర ంపుఁ గని; 
 బలెుకుఱి జరాసుతుని బలము ర్ణవీధ్వన్ 
జల్లత దనుజావళికి బల్లకి భయభీత సుర్; 
 ఫల్లకిుఁ ద్వజిగచేల్లక ిహ్ల్లకిుఁ దలడించనె్. 

10.1-1565-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
రోష్ో ద్ేకికళాభయంకర్ మహార్ూపంబుతో నొకక చే 
నీష్ాదండము సాుఁచి లాంగలము భూమీశ్లతతమగీవీలన్ 
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భూషల్ రాలుఁ దగ ల్లు రాుఁద్వగ చి సంపూరోణ దధతిన్ రోుఁకటన్ 
వేషంబుల్ చెడమొతెత  రాముుఁడు ర్ణోర ిన్ న తుత ర్ుల్ జొతితలన్.  

10.1-1566-కంద పదాము 
హ్ల్లహ్లహ్ృత కర కుంభ 
సథల ముకాత ఫలము లోల్లుఁ దనర ుఁ గృషరక లాం 
గల మార్్ కీర్ణ బీజా 
వల్ల క ైవడి నదుాతాహ్వక్ేతమిునన్.  

10.1-1567-కంద పదాము 
తఱమిి హ్ల్ల హ్లము విసర్ుచు 
న ఱుిఁ గద్వసరన బెగడి విమతనికర్ము ల డల ై 
వ ఱుఁగుపడు నొదుుఁగు నడుఁగును 
మఱుపడుుఁ జ డు మడియుుఁ బొ ర్లు మర్లుం దె్ఱలున్.  

10.1-1568-కంద పదాము 
హ్ర  తిగెగోశతంబుల 
హ్ర దంతర్ మ్మలిుఁ గపుపనాకృతిుఁ గడిమిన్ 
హ్ర  తిగెగోశతంబుల 
హ్ర దంతర్ మ్మలిుఁ గప్ెప నతిభీకర్ుుఁడె.ై  

10.1-1569-ససీ పదాము 
పదుగురేగుర్ు దీ్ర్బాాణము లా్ ుఁడిన; 
 గుదులు గుీచిున భంగ ుఁ గూలువార్ుుఁ; 
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దలలు దె్విిిన మునుి ద్ార్ు వీక్ించిన; 
 వార్ల నొప్రపంచి వాిలువార్ుుఁ; 
బదములు ద్ెగ బడా బాహ్ులుఁ బో ర  ని; 
 ర్ూెల్లత బాహ్ుల ై మొొగు్ వార్ు; 
క్షతముల ర్ుధ్వర్ంబు జలి్లంప నిర్ఝర్; 
 యుతశ్ ైలములభంగ  నుండువార్ు;  

10.1-1569.1-ఆటవ లద్వ 
భాితృ పుత ిమిత ిబంధువుల్ వీుఁగ న 
నడామర్ుగుద్ెంచి యడుఁగువార్ు; 
వాహ్నములు ద్ెగ న వడి ననావాహ్నా 
ధ్వషుఠ లగుచు న ద్వర  ద్ెళి్ళువార్ు.  

10.1-1570-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఈ కాయంబులుఁ బాసరనంతటన  మా క గే్మి? జేతృతిమున్ 
నీకుం జ లిదు కృషణ ! నిరా్ర్ులమ్మై నినోిర్ుత  మీమీుఁదటన్ 
వ ైకుంఠంబున నంచుుఁ బలుక కియీ దురాిరాసత రభినాింగుల ై 
యాకంప్రంపక గ్ందఱాడుదుర్ు గరాిలాపముల్ృషుణ నిన్.  

10.1-1571-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.1-1572-కంద పదాము 
జగతీశ! యిేమిచెపుపదు? 
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నగణితలయవార ధ భయదమ్మై మూుఁగ న య 
మెగధ్ేశు బలము న లిను 
ద్ెగుఁ జూచిర  హ్ర యు హ్ల్లయుుఁ ద్ీవకిీడీన్.  

10.1-1573-కంద పదాము 
భువన జనుసరథతవిలయము 
లవల్మలం జేయు హ్ర కి నర నాశన మ్మం 
త విషయమ్మైన మనుజుుఁడెై 
భవ మొందుటుఁ జేసర ప గడుఁ బడియిెం గృతులన్.  

10.1-1574-వచనము 
ఆ సమయంబున. 

10.1-1575-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అంహ్ఃకర్ుెలు దలిడిలి భయద్ాహ్ంకార్ుుఁడెై సీర  ద్య  
ర్ంహ్ం బొ పప హ్లాహ్తిన్ ర్థ ధనూర్థాంబులం గూల్లు త 
తసంహార్సపృహ్ుఁ జొచిు పటెటను జరాసంధున్ మద్ాంధున్ మహా 
సరంహ్ంబుం బతిిసరంహ్ముఖ్ాము బలశ్రుీఁ బట ట  నేరేపర్పడన్.  

10.1-1576-వచనము 
ఇట ి  పట ట కొని. 
10.1-192- జరాసంధుని విడుచుట 

10.1-1577-ఉతపలమాల 

కుంఠ తుల ై పర్ుల్ బెగడ ఘోర్బలుండు బలుండు వాని సో  
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లుి ంఠము లాడుచుం ద్వగ చి లోకభయంకర్మ్మైన ముషరటచేుఁ 
గంఠగతాసుుఁ జేసర తమకంబున మొతత ుఁగ భూభర్క్షయో 
తకంఠుుఁడు చకి ీమీుఁద్ెఱిుఁగ  కార్ాము గలాని మానిప యిటినున్.  

10.1-1578-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
దుఃఖింపం బనిలేదు; ప ముె; బలసంద్యహ్ంబులం ద్ెముె; చే 
తఃఖ్ేదం బెడలంగ ర్ముె; ర పులం దండింపు; కాద్ేని భూ 
సిఃఖ్ేలిజాన మ్మలి మ్మచు నృప! నీ శ్ౌరోానితులూుప్ర మే్ 
దఃఖ్ండంబులు భూతములా్లనుఁ దనుతాాగంబు చేయం దగున్.  

10.1-1579-వచనము 
అని నగుచు విడిప్రంచిన విడివడి చిడిముడికి నగ్లంబెైన సరగు్ న మొొగ ్  
న మొెగంబు చూపక, కోప కపట భావంబులు మనంబునం బెనంగ్నుఁ దపంబు 
చేసర యైెిన వీర్లం జయించెద నని పలాయితుల ైన రాజులం గూడుకొనుచు 
జరాసంధుండు విర గ  చనియిె; సుర్లు కుసుమవరి్ంబులు గుర య హ్ల్లయు 
హ్ర యును మధురానగర్ జన వంద్వమాగధ జేగీయమానుల ై వీణా వేణు 
మృదంగ శంఖ్ దుందుభి నినదంబు లాకర ణంచుచు, మృగమద జలసరకత విమల 
వీధ్వకాశతంబును, వివిధ విచిత ికేతనాలంకృతంబును సువర్ణ మణిమయ 
జయసతంభ నిబదధ తోర్ణ సంయుతంబును, వేద నాద నినాద్వతంబును, 
సంతుషటజన సంకుల గోపుర్ంబునున ైన పుర్ంబుుఁ బవిేశించి; ర్ందు. 

10.1-1580-ఉతపలమాల 

వ లుి వల ైన వ ైర నృపవీర్ుల న లి జయించి వీటికిన్ 
బలి్లదుల ైన కృషణబలభదుిలు వచుుచునునివార్ు ర్ం; 
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డులిములార్ుఁ జూత మని యునిత సౌధము ల కిక వార ప్ెైుఁ 
బలివ పుషప లాజములుఁ బరర్పుర్ంధుిలు చలి్ల ర ల ి డన్.  

10.1-1581-వచనము 
ఇట ి  పుర్ంబు పవిేశించి యుదధపకిార్ంబెలి నుగసీేనున క ఱింగ ంచి కృషుణ ం 
డిచాేవిహార్ంబుల నుండె; మఱియు న కుకవ మతసర్ంబున నమాెగధుండు 
మహమమండలంబునంగల దుషటమహమపతుల న లిం గూడుకొని సపతదశ 
వార్ంబులు సపతదశ్ాక్్హిణీ బల సమే్తుండెై మథురానగర్ంబుప్ెై విడిసర మాధవ 
భుజాపాికార్ ర్క్ితు లగు యాదవులతోడ నాలంబు చేసర నిర్ూెల్లత బలుండెై 
పో యి కీమెఱ నష్ాట దశ యుదధంబునకు వచుున డం గలహ్ విద్ాావిశ్ార్దుం 
డగు నార్దుండు కాలయవను కడకుం జని యిటినియిె. 
10.1-193- కాలయవనునికనిార్దుని బో ధ 

10.1-1582-మతేతభ వికీీడతిము 
యవనా! నీవు సమసత  భూపతుల బాహాఖ్ర్ిగరోినితిం 
బవనుం డభమిులన్ హ్ర ంచు పగ ద్వన్ భంజించియునేిల యా 
దవులన్ గ లివు? వార్లన్ మఱచియో దర్పంబు లేకుండియో? 
యవివేకసరథతి నొంద్వయో? వ ఱచియో? ద్ెైనాంబునుం జ ంద్వయో?  

10.1-1583-కంద పదాము 
యాదవులలోన నొకకుఁడు 
మే్ద్వనిప్ెై సతిరేఖ్ మ్మఱసర జరాసం 
ధ్ాదులుఁ దూలం ద్యల ను 
ద్ాదృశుుఁ డిలలేడు వినవ  తతకర్ెంబుల్.  
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10.1-1584-వచనము 
అనిన విని, కాలయవనుం డిటినియిె. 

10.1-1585-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఏమీ; నార్ద! నీవు చెప్రపన నర్ుం డే ర్ూపువాుఁ? డెంతవాుఁ? 
డే మ్ేర్న్ విహ్ర ంచు? న విుఁడు సఖ్ుం? డెందుండు? నేపాటి ద్య  
సాసమర్థయంబునుఁ గయాముల్ సలుపు నసెద్ాబహ్ు శ్ౌర్ాంబు సం 
గాీమక్ోణి భర ంచి నిలిుఁ గలుఁడే? గరాిఢుాుఁడే? చెపుపమా.  

10.1-1586-వచనము 
అనిన విని దే్వముని యిటినియిె. 

10.1-1587-ససీ పదాము 
నీలజీమూత సనిిభ శరీర్మువాుఁడు; 
 తామర్సాభ నేతిములవాుఁడు 
పూరేణందుబింబంబుుఁ బో ల డి మోమువాుఁ; 
 డునిత ద్ీర్ ాబాహ్ువులవాుఁడు 
శ్రవీతసలాంఛనాంచిత మహ్ో ర్మువాుఁడు; 
 క్సుత భమణి పతకంబువాుఁడు 
శ్రకీర్ ప్ీతక్శే్య చేలమువాుఁడు; 
 మకర్కుండల దీ్ప్రత  మలయువాుఁడు 

10.1-1587.1-తేటగీతి 

రాజ! యింతంతవాుఁ డనరానివాుఁడు 
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మ్మఱసర ద్వకుకల న లిను మ్మఱయువాుఁడు 
తెల్లసర యిే వేళ్లంద్ెైనుఁ ద్వర్ుగువాుఁడు 
పటటనేర ునుఁ గాని లోుఁబడనివాుఁడు.  

10.1-1588-వచనము 
అని మఱియు నితర్ లక్షణంబులుం జ ప్రపన విని, సర్కుజేయక. 

10.1-1589-ఉతపలమాల 

యాదవుుఁ డెంతవాుఁడు పళి్యాంతకుుఁడెైన న ద్వర ునేనియుం 
గాదనుఁ బో ర్ మతకలహ్ కర్కశ బాహ్ు ధనుర ిముకత నా 
నా దృఢ హేమపుంఖ్ కఠ నజిలదసత ర పర్ంపరా సము 
తాపద్వత వహిి కీలముల భసెము చేసెదుఁ ద్ాపసో తతమా!  
10.1-194- కాలయవనుని ముటటడ ి

10.1-1590-వచనము 
అని పల్లకి కాలయవనుండు మూడుకోటి మిే్చేవీర్ులం గూడుకొని, 
శ్రఘగొమనంబున ద్ాడివ డల్ల, మథురాపుర్ంబుమీుఁద విడిసరనం జూచి, బలభద ి
సహితుండెై కృషుణ ం డిటిని వితర కంచె. 

10.1-1591-ససీ పదాము 
యవనుండు పుర్ మ్మలి నావర ంచెను నేటి; 
 యెిలి్లటి యిెలుి ండి యిా నడుమను 
మాగధుండును వచిు మనమీుఁద విడియును; 
 యవన మాగధులు మహాపబిలులు 
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పుర  ర ండువంకలుఁ బో ర్ుదు ర్టిటచ ;ో 
 నోప్రన భంగ  నొకొకకకచోట 
మనము యుదధము చేయ మఱియు నొకకుఁడు చ్చిు; 
 బంధుల నందఱుఁ బటిట  చంపు 

10.1-1591.1-తేటగీతి 

నొండె గ్నిపోయి చెఱుఁబెట ట  నుగకీర్ుెుఁ 
డెైన మాగధుుఁ; డద్వగాన యర వర్ులకు 
విడియుఁ బో రాడుఁగా రాని విషమభూమి 
నొకక దుర్్ంబుుఁ జేసర యం దునుపవలయు.  

10.1-1592-వచనము 
అని వితర కంచి సముదుి నడిగ  సముదమిధాంబునం బండెంిడు యోజనంబుల 
నిడుపు నంతియ వ డలుపంగల దుర్్మ పది్ేశంబు సంపాద్వంచి, తనెధాంబునం 
గృషుణ ండు సరాిశుర్ాకర్ంబుగ నొకక నగర్ంబు నిర ెంపు మని విశికర్ెం 
బంచిన. 
10.1-195- ద్ాిర్కానగర్ నిరాెణము 

10.1-1593-ఆటవ లద్వ 
వర్ుణుపుర్ముకంటె వాసవుపుర కంటె 
ధనదువీటికంటె దండధర్ుని 
నగర కంటె బహి్ె నగర్ంబుకంటెుఁ బి 
సుుటముగాుఁగ నొకక పుర్ముుఁ జేసె.  
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10.1-1594-వచనము 
అందు. 

10.1-1595-కంద పదాము 
ఆకసముతోడిచూ లనుఁ 
బాికార్ము ప డవు గలదు పాతాళ్మహా 
లోకముకంటెను లోుఁ తెం 
తో కలద్ా పర ఖ్ యిెఱుుఁగ ద్ొర్క ద్ొకర కిన్.  

10.1-1596-కంద పదాము 
కోటయు మినుిను దమలోుఁ 
బాటికి జగడింప నడిాపడి నిల్లున వా 
చాట ల ర్ుచిుఁ ద్ార్కములు 
కూట వల ై కోటతుదలుఁ గ్మరార్ు పుర న్.  

10.1-1597-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
సాధుద్ాిర్ కవాటకుడా వలభిసతంభార్్ళాగేహ్ళీ 
వీధ్ీవేద్వ గవాక్షచతిర్ సభావేశెపఘిాణపపిా 
సౌధ్ాటాట లక సాలహ్ర్ెయ విశిఖ్ా సౌపానసంసాథ నముల్ 
శ్రధీుర్ాసరథతి నొపుపుఁ గాంచన మణిసరిగధంబుల ై యపుపర న్.  

10.1-1598-కంద పదాము 
కూడి గహీ్ంబులు ద్వర్ుగుఁగ 
మే్డలతుద న లవులందు మ్మలుఁగ డి బాలల్ 
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కీడీంిపర్ు పుర్ుషులతో 
వీడిం దద్ేిళ్ లందు వినుమా వీటన్.  

10.1-1599-ఉతపలమాల 

ఆయత వజ ినీలమణి హాటక నిర ెత హ్ర్ెయ సౌధ వా 
తాయనర్ంధ ినిర్ాదసరతాభ ిమహాగర్ు ధూపధూమముల్ 
తోయద పంకుత లో యనుచుుఁ దుంగమహమర్ుహ్ ర్మాశ్ాఖ్లం 
జేయుచునుండుుఁ ద్ాండవవిశే్షము లపుపర  కేకి సంఘముల్.  

10.1-1600-ఆటవ లద్వ 
సర్స నడచుచుండి సౌధ్ాగీ హేమ కుం 
భములలోన నినుుఁడు పతిిఫల్లంప 
నేర్పర ంపలేక నినులు పె్కకం డంిచుుఁ 
బజిలు చూచి చోదాపడుదు ర్ందు.  

10.1-1601-ఉతపలమాల 

శ్రరీ్మణీయ గంధములుఁ జ నుివహించుుఁ బురీవనంబులం 
గోర్క జాలకసతబక కుటెల పుషపమర్ందపూర్ వి 
సాుర్ లతా పకిాండ విటపచేద పలివవలిరీ శిఫా 
సార్పరాగ మూల ఫల సంభృత వృక్షలతావిశ్ేషముల్.  

10.1-1602-కంద పదాము 
శ్రకీర్ములు జనహ్ృదయ వ 
శ్రకర్ములు మందపవనశ్రర్ణమహాంభ 
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శ్రశకర్ములు హ్ంసవిహ్ం 
గాకర్ములు నగర  కువలయాబాా కర్ముల్.  

10.1-1603-కంద పదాము 
నవకుసుమామోద భరా 
జవనము ర్తిఖినిద్ేహ్జసేిద్ాంభో 
లవనము సమధ్వగతవనము 
పవనము విహ్ర ంచుుఁ బరర్భవనము లందున్.  

10.1-1604-కంద పదాము 
బహి్ెతిము లఘు వగు నని 
బహి్ెయు బిర్ుదులకు వచిు పటటుఁడుగా కా 
బహిాెద్వ కళ్లుఁ దతుపర  
బహి్ెజనుల్ బహి్ెుఁ జికుకుఁ పర్ుపర  చర్ున్ 

10.1-1605-కంద పదాము 
నగరీభూసుర్ కృత లస 
దగణిత మఖ్ధూమ ప్రహితమ్మై గాక మహా 
గగనము నీలం బగునే? 
మిగులుఁగ బెడ గగున  గహీ్సమృదధం బయుాన్.  

10.1-1606-కంద పదాము 
తిర్ుగర్ు పలు కర్ుథ లకును 
సుర్ుుఁగర్ు ధన మితుత  ర తర్ సుదతీమణులన్ 
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మర్ుగర్ు ర్ణమునుఁ బిఱిుఁద్వకి 
నర్ుగర్ు రాజనాతనయు లా నగర్మునన్.  

10.1-1607-కంద పదాము 
ర్తాికర్మ్మై జలనిధ్వ 
ర్తిము ల్మ నేర్ దద్వా  ర్తాికర్మే్? 
ర్తిములుఁ గ్నుదు ర తుత ర్ు 
ర్తాికర్జయులు వ ైశార్తిములు పుర న్.  

10.1-1608-కంద పదాము 
తుంగంబులు కర్హ్త గ ర  
శృంగంబులు ద్ానజలవశ్రకృత భంగీ 
భృంగంబులు శ్ ైలాభ స 
మాంగంబులు నగర  మతతమాతంగంబుల్.  

10.1-1609-కంద పదాము 
ప్రియములు జితపవన మనో 
ర్యములు కృతజయము లధ్వకర్మణీయ గుణా 
నియములు సవినయములు ని 
ర్ాయములు హ్తర పుచయములు పటటణ హ్యముల్.  

10.1-1610-కంద పదాము 
పులుల పగ ద్వుఁ గంఠీర్వ 
ముల కియీ శర్భముల మాడిక ముద్వత మద్ేభం 
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బుల తెఱుఁగున నానావిధ 
కలహ్మహ్ో దాట లు భట లు గల రా వీటన్.  

10.1-1611-కంద పదాము 
ఆ వీట నుండువార కి 
భావింపుఁగ లేవు క్షుతిపపాసాదులు త 
ద్య్ వింద కృపావశమున 
ద్ేవపతిిమాను లగుచు ద్ీప్రంతు ర లన్.  

10.1-1612-ససీ పదాము 
ఆసకిత కృషణముఖ్ావలోకనమంద; 
 హ్ర పాదసేవనమంద చింత 
వ ఱపు నారాయణవిముఖ్కార్ాములంద; 
 పార్వశాము విషుణ భకిత యంద 
బాషపనిర్్తి చకిపీదాసంసుత తులంద; 
 పక్షపాతము శ్ార ్గభకుత లంద 
లేమి గోవింద్ానాల్మలాచర్ణమంద; 
 శమీము గోవిందపూజనములంద 

10.1-1612.1-తేటగీతి 

బంధ మనుాతపర్దుషటపథములంద 
జిర్ము మాధవవిర్హితక్షణములంద 
మతసర్ము ల్మశు క ైంకర్ామతములంద 
నర్వరోతతమ! వినుము త నాిగర్ులకు.  
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10.1-1613-వచనము 
మఱియు హ్ర కిం బార జాతమహమజంబును సుధర్ె మనియిెడి ద్ేవసభను 
ద్ేవేందుిం డిచెుుఁ గర దణకద్ేశంబుల నలుపు గల్లగ  మనోజవంబులును 
శుకివర్ణంబులున ైన తుర్ంగంబుల వర్ుణుం డొసంగ , మతా కూర్ె పదె 
మహాపదె శంఖ్ ముకుంద కచేప నీలంబు లను న నిమిద్వ నిధులుఁ గుబేర్ుండు 
సమర పంచె, నిజాధ్వకార్ శుద్వధకొఱకుుఁ దకికన లోకపాలకులును ద్ొ లి్ల తమకు 
భగవతకర్ుణా కటాక్షవీక్షణంబుల సంభవించిన సర్ిసంపదల మర్ల నతిభకితతో 
సమర పంచి ర విిధంబున. 

10.1-1614-కంద పదాము 
దర పంచి చేసర పుర్ము స 
మర పంచెను విశికర్ె మంగళ్గుణ సం 
తర పతగహ్ిర కిని గుర్ు 
దర పత దుఃఖ్పవిాహ్తర కిన్ హ్ర కిన్.  
10.1-196- పౌర్ులను ద్ాిర్కకుతచెుుట 

10.1-1615-వచనము 
ఇట ి  విశికర్ె నిర ెతంబెైన ద్ాిర్కానగర్ంబునకు నిజయోగ పభిావంబున 
మథురాపుర్జనుల నందఱం జేర ు, బలభదుిన క ఱింగ ంచి; తదనుమతంబున 
నందనవనంబు నిర్్మించు పూర్ిద్వగ్జంబు ప్ెంపున, మే్ర్ుగ ర గహ్ిర్ంబు 
వ లువడు కంఠీర్వంబు తెఱంగున హ్ర హ్యద్వగంతరాళ్ంబున నుదయించు 
నంధకార్పర పంథవక ైవడి మథురానగర్ంబు వ లువడి నిరాయుధుండెై యెిదుర్ 
వచుుచుని హ్ర ం గని. 
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10.1-1616-మతేతభ వికీీడతిము 
కర  సంఘంబులు లేవు; రావు తుర్గ్ఘంబుల్; ర్థవాితముల్ 
పర సర పంపవు; రార్ు శూర్ులు ధనురాాణాసర ముఖ్ాాయుధ్య  
తకర్ముం బటటుఁడు; శకచీాపయుతమ్ఘేసుుర తతో మాల్లకా 
ధర్ుుఁ డొకకం డద్ె నిర్్మించె నగర్ద్ాిర్ంబునం గంటిరే.  

10.1-1617-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఎనేి  నయిెా ద్వనంబు ల్మ నగర ప్ెై నే నుండి పో రాటకున్ 
మున ివిండును రాుఁడు వీుఁడొకుఁడు నిర్ుెకాత యుధుం డేగు ద్ెం 
చెనినోిర్ిుఁగనో ప్రియోకుత లకునో శ్రుీఁగోర యో చూడుుఁ డం 
చునాితీెయ జనంబుతోడ యవనేశుం డిట ి  తర కంపుఁగన్.  

10.1-1618-కంద పదాము 
విభులగు బహి్ెపమిుఖ్ుల 
కభిముఖ్ుుఁడెై నడవకుండు నటిట  గుణాఢుాం 
డిభరాజగమన మొపపుఁగ 
నభిముఖ్ుుఁడెై నడిచెుఁ గాలయవనున కధ్వపా.  

10.1-1619-వచనము 
ఆ సమయంబు న యాాదవేందుిని నేర్పడం జూచి. 

10.1-1620-మతేతభ వికీీడతిము 
వనజాతాక్షుుఁడు సరంహ్మధుాుఁడు ర్మావక్షుండు శ్రవీతసలాం 
ఛనుుఁ డంభోధర్ద్ేహ్ుుఁ డిందుముఖ్ుుఁ డంచద్ీార్బాాహ్ుండు స 
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దినమాలాంగద హార్ కంకణ సముదాతుకండలుం డమతుఁ డా 
ముని సూచించిన వీర్ుుఁ డౌ ననుచు నమూెఢుండు గాఢయదధతిన్.  
10.1-197- కాలయవనుడు వ ంటజనుట 

10.1-1621-ససీ పదాము 
చట లవాలాభీల సెైంహికేయుని భంగ ; 
 లాల్లతేతర్జటాలతిక దూలుఁ 
బళి్యావసర్ బృహ్ద్ాాను హేతిదుాతిుఁ; 
 బర్ుష్ార్ుణశెశీుపటల్ల వేలిుఁ 
గాదంబినీఛని కాంచనగ ర భాతిుఁ; 
 గవచసంవృతద్ీర్ా కాయ మమర్ 
వల్మెకసుపత  దురాిరాహి క ైవడిుఁ; 
 గోశంబులో వాలు కొమర్ు మిగుల 

10.1-1621.1-ఆటవ లద్వ 
నార ు ప్ేర ు మించి యశింబుుఁ గదల్లంచి 
కమలసంభవాద్వ ఘనులక ైనుఁ 
బటటరాని పోి డుఁ బటెటద నని జగ 
దవనుుఁ బటటుఁ గద్వసె యవనుుఁ డధ్వప!  

10.1-1622-కంద పదాము 
ఇట  దనుిుఁ బటటవచిునుఁ 
బట తర్ జవరేఖ్ మ్మఱసర పట ట బడక ద్వ 
కతటము లదుర్ హ్ర  పాఱెం 
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జట లగతిన్ వాుఁడు ద్యడుఁ జనుద్ేర్ంగన్.  

10.1-1623-వచనము 
అపుపడు కాలయవనుం డిటినియిె. 

10.1-1624-మతేతభ వికీీడతిము 
 యదువంశ్లతతమ! పో కుపో కు ర్ణ మీ నర్ింబు; కంసాదులం 
గదనక్ోణి జయించి తీ వని సమితాకమంబునన్ వచిుతిన్; 
విద్వతఖ్ాాతులు వీటిపో వ నర కిన్ వ నిిచిు యిబాంగ  నే 
గుదురే రాజులు? రాజమాతుిుఁడవ ? వ ైగుణాంబు వచెుంజుమీ?  

10.1-1625-మతేతభ వికీీడతిము 
బల్లమిన్ మాధవ! నేడు నినుి భువనపఖి్ాాతిగాుఁ బట ట దున్ 
జలములగా చిున, భూమి కింీదుఁ జనినన్, శ్ లైంబుప్ెై న కికనన్, 
బల్లదండన్ విలసరంచినన్, వికృతర్ూపంబుం బవిేశించినన్, 
జలధ్వం ద్ాుఁటిన, నగజీనె హ్ల్ల కాశ్ాిటాకృతుల్ ద్ాల్లునన్.  

10.1-1626-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.1-1627-మతేతభ వికీీడతిము 
శర్ముల్ దూఱవు; మదధనుర్ు్ ణలతాశబాంబు లేతేర్; వీ 
హ్ర ర ంఖ్ఞదధతిధూళి గపప; దకటా! హాసుాండవ ై పాఱె; దు 
ర్ిర్ప్ెై నే కియీుఁ బో ర తో కద్వసర మున్ వాతాశితోుఁ గేశితో 
గర తో మలుి ర్తో జరాతనయుతోుఁ గంసావనీనాథుతోన్.  
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10.1-1628-వచనము 
అని పలుకుచుుఁ గాలయవనుండు వ ంట నర్ుగుద్ేర్ సర్కుచేయక 
మందహాసంబు ముఖ్ార్విందంబునకు సౌందర్ాంబు నొసంగ “వేగ ర్పడకు; 
ర్ముె ర్” మెనుచు హ్ర యును. 

10.1-1629-ససీ పదాము 
అద్ె యిద్ె లోుఁబడె నని పటటవచిునుఁ; 
 గుప్రపంచి లంఘి్ంచుుఁ గ్ంతదడవు 
పటటరా; ద్ీతని పర్ువగ్లం బని; 
 భావింపుఁ దన సమీపమున నిలుచు 
నడర  పార్శవంబున కడాంబు వచిునుఁ; 
 గేడించి యిటటట ట  గ కుర్ుప్ెట ట ; 
వల్మెక తర్ు సరోవర్ము లడాంబెైన; 
 సవాాపసవాసంచర్తుఁ జూపుుఁ;  

10.1-1629.1-తేటగీతి 

బలిముల డాుఁగు; ద్వబబల బయలుపడును; 
నీడలకుుఁ బో వు; నిర్వుల నిగ డి తాఱు 
ననుిుఁ బటిటన నీవు మానవుుఁడ వనుచు 
యవనుుఁ డెగువంగ బహ్ుజగదవనుుఁ డధ్వప!  

10.1-1630-వచనము 
మఱియును. 
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10.1-1631-ససీ పదాము 
సకలభూతవాితసంవాసుుఁ డయుాను; 
 వనములు నగములు వర్ుస ద్ాుఁట ; 
లోకోనితుండును లోకచక్షుుఁడు నయుా; 
 మాటిమాటికి నికిక మగ డి చూచుుఁ; 
బక్ష విపక్ష సంబంధశూనుాం డయుాుఁ; 
 దనుుఁ విపక్షుుఁడు వ ంటుఁ దగుల నిగుడు; 
విజయాపజయభావ విర్హితుం డయుాుఁ ద్ా; 
 నపజయంబును జ ంద్వనట ి  చేయు;  

10.1-1631.1-ఆటవ లద్వ 
నభయ భయ విహమనుుఁ డయుా భీతుని మాడికుఁ 
గానుఁబడును సర్ికాలర్ూపుుఁ 
డయుాుఁ గాలచకితుుఁడెైన క ైవడి వన 
మాల్ల పఱచు వ ఱపుమాల్ల యధ్వప!  

10.1-1632-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.1-1633-కంద పదాము 
ద్ార త శ్ాతవి భవను న 
పార్ మహావేగ విజిత పవనున్ యవనున్ 
దూర్ుఁము గ్నిచని కృషుణ ుఁడు 
ఘోర్ంబగు నొకక శ్ ైలగుహ్ వడిుఁ జొచెున్.  
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10.1-1634-కంద పదాము 
అద్ె లోుఁబడె నిద్ె లోుఁబడ ె
నద్ ెయిద్ె పటెటద నటంచు నాశ్ావశుుఁడెై 
యదుసరంహ్ుని పదపదధతి 
వదలక గ ర్గహ్ిర్ంబు వాుఁడుం జొచెున్.  

10.1-1635-వచనము 
ఇట ి  చ్చిు మూఢహ్ృదయంబునుం బో ల ుఁ దమఃపూర్ణంబయిన 
గుహాంతరాళ్ంబున ద్ీర్తాలపనిద్వతిుండయి గుఱక ల్లడుచుని యొకక 
మహాపుర్ుషునిం గని శ్రహీ్ర గాుఁ దలంచి. 

10.1-1636-ఉతపలమాల 

ఆలము చేయలేక పుర్ుష్ాధమ! దురి్భ కంటకదుిమా 
భీల మహాశిలాసహిత భీకర్ కుంజర్ ఖ్డ్ సరంహ్ శ్ా 
ర్ూా ల తర్క్షుసంకల్లత దుర్్పథంబునుఁ బాఱుద్ెంచి యిా 
శ్ ైలగుహ్న్ సనిదుి కియీుఁ జాుఁగ  నటించినుఁ బో వనితుత నే?  

10.1-1637-కంద పదాము 
ఎకకడ న వాిర్లకును 
జికక వనుచు నార్దుండు చెప్ెపను; నాకుం 
జికకతి వ కకడుఁ బో యిెదు? 
నికకముగా నిదపిుతుత  నినీికొండన్.  
10.1-198- కాలయవనుడు నీర్గుట 
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10.1-1638-ఆటవ లద్వ 
అనుచు యవనుుఁ డటటహాసంబు గావించి 
చట ల కఠ న కుల్లశ సదృశమ్మైన 
పాదమ్మతిత  తన ిుఁ బాఱి తద్ేాహ్ంబు 
నగగుహ్ం బతిిసినంబు నిగుడ.  

10.1-1639-ఉతపలమాల 

తనిిన లేచి నీల్్ల కనుదముెలు మ్మలిన విచిు లోపలన్ 
సనిపు గ నకవర ధల ద్వశల్ని దృషరటసమిదధవిగహీ్ో  
తపని మహాగ ికీలముల భసెముచేసె నతండు సాయక 
చిేనివిరోధ్వకంఠవను శ్రభీవనున్ యవనున్ లఘుకియీన్.  

10.1-1640-వచనము 
ఇటేి క క్షణమాతంిబున యవనుండు నీఱయిెా” ననిన విని రాజు యిటినియిె. 

10.1-1641-ఆటవ లద్వ 
ఎవిుఁడాతుఁ డతని క విండు దండి?ి ఘో 
రాద్వగిుహ్కు నేటి కతుఁడు వచిు 
నిదపోియిె? యవను నిట  గాలప న టోి ప్ెుఁ? 
ద్ెల్లయుఁ బలుకు నాకు ధ్ీవరేణా!  

10.1-1642-వచనము 
అనినం బరీక్ినిరేందుినకు నతికుతూహ్లంబుతో శుకయోగ వర్ుాం డిటినియిె 
“నిక్ాికు కులసంభవుండు మాధ్ాత కొడుకు ముచికుందుం డను రాజు 
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రాక్షసభీతుల ైన వేలుపలం బెదాగాలంబు సంర్క్ించిన మ్మచిు 
వార్మర్లోకర్క్షకుండెైన యా రాజకుమార్ుని కడకుం జేర  వర్ంబు వేుఁడు మనిన 
వార్లం గనుంగ్ని మోక్షపదం బడిగ న వార్ లతని కిటినిర . 

10.1-1643-మతేతభ వికీీడతిము 
జగతిన్ నిర్్తకంటకం బయిన రాజాంబున్ విసర ాంచి శూ 
ర్గణాగేసీర్! ప్ెదాకాలము మమున్ ర్క్ించి తీలోన నీ 
మగువలెంతుిలు బంధులునుసతులు సంబంధుల్ భువినేి ర్ు కా 
లగతిం జ ంద్వర ; కాల మ్మవిర కి దురి్ంఘాంబు ద్ా నార్యన్.  

10.1-1644-కంద పదాము 
కాలము పబిలుర్కును బల్ల 
కాలాతుెం డమశిర్ుం డగణుాుఁడు జనులం 
గాలవశులుఁగాుఁ జేయును 
గాలముుఁ గడవంగలేర్ు ఘను ల వాిర్ున్.  

10.1-1645-కంద పదాము 
వర్ మిచెుద మర థంపుము 
ధర్ణీశిర్! మోక్షపదవి దకకను మే్ మ్మ 
విర్మును విభులముగా మీ 
శిర్ుుఁ డగు హ్ర  దకక మోక్షసంగతిుఁ జేయన్.  

10.1-1646-వచనము 
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అని పల్లకిన ద్ేవతలకు, నమసకర ంచి ముచికుందుుఁడు నిదుిఁ గోర  ద్ేవదతత  
నిద్ాివశుండయిా పర్ితగుహాంతరాళ్ంబున శయనించి యుండె; యవనుండు 
నీఱయిన ప్రమెట హ్ర  ముచికుందుని ముందఱ నిల్లున. 

10.1-1647-ససీ పదాము 
వనర్ుహ్లోచను వ ైజయంతీద్ామ; 
 శ్లభితు రాకేందు సుందరాసుా 
మకర్కుండలకాంతి మహితగండసథలుుఁ; 
 గ్సుత భగ ైువేయు ఘనశరీర్ు 
శ్రవీతసలాంఛనాంచితవక్షు మృగరాజ; 
 మధుాుఁజతురాాహ్ు మందహాసుుఁ 
గాంచనసనిిభక్శ్ేయవాసు గాం; 
 భీర్ాసౌందర్ాశ్లభితుుఁ బసినుి 

10.1-1647.1-ఆటవ లద్వ 
నమెహాతుెుఁ జూచి యాశుర్ామును బొ ంద్వ 
తనెనోజఞద్ీప్రత ుఁ దనకుుఁ జూడ 
నలవిగాక చకితుుఁడెై యిెటటకేలకుుఁ 
బల్లక ుఁ బిీతి నవనిపాలకుండు.  

10.1-1648-మతేతభ వికీీడతిము 
శశివో? యిందుిుఁడవో? విభావసుుఁడవో? చండపభిారాశివో? 
శశిచూడామణివో? ప్రతామహ్ుుఁడవో? చకాీంకహ్సుత ండవో? 
ద్వశలున్ భూమియు మినుి నిండె నిద్ె నీ తేజంబుుఁ జూడంగ దు 
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ర్ిశ; మ్మవిండ విటేల వచిు తిచటన్ వర తంచె ద్ేకాకివ ై.  

10.1-1649-కంద పదాము 
ఈ యడవి విషమకంటక 
భూయిషఠము ఘోర్సతిపుంజాలభాం 
బో ! యయా! యిెట ి  వచిుతి? 
నీ యడుగులు కమలపతనిిభములు జూడన్.  

10.1-1650-వచనము 
మహాతె! యిేను నీకు శుశీూషణంబుజేయం గోర ద నీ జనెగోతంి బు ల ఱింగ ంప 
నే నర్ుి ండన ైన న ఱింగ ంపు; నే నిక్ాికువంశ సంభ వుండను; మాంధ్ాతృ 
నందనుండను; ముచికుందుం డనువాుఁడ; ద్ేవహితార్థంబు చిర్కాల 
జాగర్శ్ాీంతుండన ై నిద ినొంద్వ యింద్వయి సంచార్ంబులు మఱచి. 

10.1-1651-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఏ నిద్వంిచుచు నుండ నొకక మనుజుం డేతెంచి దుషకర్ుెుఁడెై 
తా నీఱెై చెడె నాతెకిల్లబషమహాద్ావాగ ిచే నంతటన్ 
శ్రనీాథాకృతివ ైన నినుిుఁ గని వీక్ింపనిశకుత ండన ై 
ద్ీనతింబును జ ంద్వతిన్ ననుుఁ గృపాదృషరటన్ విలోకింపవే.  

10.1-1652-వచనము 
అనిన విని మే్ఘగంభీర్భాషల హ్ర  యిటినియిె. 

10.1-1653-ససీ పదాము 
భూర్జంబులన ైన భూనాథ! యిెనింగుఁ; 
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 జనుుఁ గాని నా గుణ జనె కర్ె 
నామంబు ల లి న నింగ న విర్ుుఁ జాల; 
 ర్ద్వయిేల; నాకును నలవిగాదు 
నేలకు వేగి ైన నిఖిల రాక్షసులను; 
 నిర ాంచి ధర్ెంబు నిలువుఁబెటట 
బహి్ెచే మునుినేుఁ బాిర థంపుఁబడి వసు; 
 ద్ేవునింటను వాసుద్వేుుఁడనుఁగ 

10.1-1653.1-ఆటవ లద్వ 
గర్ుణ నవతర ంచి కంసాఖ్ాతో నుని 
కాలనేమిుఁ జంప్ర ఖ్లుల మఱియు 
దుించుచునివాుఁడుఁ ద్ొడర  నీ చూడిక నీ 
ఱెైనవాుఁడు కాలయవనుుఁ డనఘ!  

10.1-1654-వచనము 
వినుము; తొలి్లయు నీవు ననుి సేవించిన కతంబున నినినుగహీింప నీ 
శ్ ైలగుహ్కు నేతెంచితి; నభీషటంబుల ైన వర్ంబు లడుగు మిచెుద మదాకుత లగు 
జనులుగమీెఱ శ్లకంబున కర్ుి లు గార్నిన హ్ర కి ముచికుందుండు 
నమసకర ంచి, నారాయణద్ేవుం డగుట యెిఱింగ  యిర్ువద్వయిెనిమిదవ 
మహాయుగంబున నారాయణుం డవతర ంచు నని మునుి గర్ు్ ండు చెపుపటుఁ 
దలచి. 
10.1-199- ముచికుందుడు సుత తించుట 

10.1-1655-కంద పదాము 
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నీ మాయ జికిక పుర్ుష 
సీత రమూర తక జనము నినుి సేవింపదు; వి 
తాత మయగృహ్గతమ్మై సుఖ్ 
తామసమ్మై కామవంచితంబెై యిాశ్ా!  

10.1-1656-ఉతపలమాల 

పూని యనేకజనెములుఁ బొ ంద్వ తుద్వం దన పుణాకర్ె సం 
తానము ప్ేర ెుఁ గర్ె వసుధ్ాసథల్లుఁ బుటిట  పపిూర్ణద్ేహ్ుుఁడెై 
మానవుుఁడెై గృహేచేుఁబడు మందుుఁ డజంబు తృణాభిలాషర యిెై 
కానక పోయి నూతుఁబడు క ైవడి నీ పదభకితహమనుుఁడెై.  

10.1-1657-కంద పదాము 
తర్ుణీ పుత ిధనాదుల 
మర గ  మహారాజావిభవ మదమతుత ుఁడన ై 
నర్తనులుబుా ుఁడ నగు నా 
కర్యుఁగ బహ్ుకాల మీశ! యాఱడిబో యిెన్.  

10.1-1658-కంద పదాము 
ఘట కుడా సనిిభం బగు 
చట ల కళేబర్ముుఁ జొచిు జనపతి నంచుం 
బట  చతుర్ంగంబులతో 
నిట నట ుఁ ద్వర్ుగుదును నినుి న ఱుుఁగమి నీశ్ా!  

10.1-1659-ఆటవ లద్వ 



2466 పో తన తలెుగు భాగవతము – దశమ సకంధము పథిమ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

వివిధ కామ లోభ విషయ లాలసు మతుత  
నపమితతవృతిత  నంతకుండ 
వ ైన నీవు వేళ్ యర్సర తుింతువు సర్ప 
మొద్వుఁగ  మూషకంబు నొడియునట ి .  

10.1-1660-కంద పదాము 
నర్వర్సంజిఞతమ్మై ర్థ 
కర సేవితమ్మైన యొడలు కాలగతిన్ భీ 
కర్మృగభక్ితమ్మై దు 
సతర్విటిరరమిభసరత రసంగతం బగు నీశ్ా!  

10.1-1661-ఆటవ లద్వ 
సకల ద్వశలు గ ల్లచి సములు వర ణంపంగుఁ 
జార్ుప్ీఠమ్మకిక సార్ిభరముుఁ 
డెైన సతులగృహ్ము లందుుఁ గీడీాసకిత 
వృతితనుండు; నినుి వ దకలేుఁడు.  

10.1-1662-ఆటవ లద్వ 
మానసంబు గటిట  మహితభోగంబులు 
మాని యింద్వయిముల మదము లడుఁచి 
తపము చేసర యిందతియ గోర్ుుఁ గాని నీ 
యమృత పదముుఁ గోర్ుఁ డజుఞ ుఁ డమశ!  

10.1-1663-ససీ పదాము 
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సంసార  యిెై యుని జనునకు నీశిర్! ; 
 నీ కృప యిెపుపడు న ఱయుఁ గలు్  
నపుపడ బంధంబు లనిియుుఁ ద్ెగ పో వు; 
 బంధమోక్షంబెైనుఁ బాిపత  మగును 
సతసంగమంబు; సతసంగమంబున నీదు; 
 భకిత సరద్వధంచు; నీ భకితవలన 
సనుెకిత యగు; నాకు సతసంగమునకంటె; 
 మును రాజాబంధనిర్ూెలనంబు 

10.1-1663.1-తేటగీతి 

గల్లగ నద్వ ద్ేవ! నీ యనుగీహ్ము గాద్ె? 
కృషణ ! నీ సేవగాని తకికనవి వలదు; 
ముకిత సంధ్ాయి వగు నినుి ముటటుఁ గ్ల్లచి 
యాతెబంధంబు గోర్ునే యార్ుాుఁ డెందు?  

10.1-1664-వచనము 
కావున ర్జసతమససతిగుణంబుల ననుబంధంబు లగు న ైశిర్ా శతుి మర్ణ 
ధరాెద్వ విశ్ేషంబులు విడిచి యిాశిర్ుండును విజాఞ న ఘనుండును, 
నిర్ంజనుండును, నిర్ు్ ణుండును, నదియుుఁడును న ైన పర్మపుర్ుషుని 
నినాిశయీించెదుఁ; జిర్కాలంబు కర్ెఫలంబులచేత నార్ుత ండన ై కమీెఱం 
దద్ాిసనల సంతుషుట ండన ై తృషణం బాయక శతుివుల ైన యింద్వయింబు 
లాఱింటిని గ లువలేని నాకు శ్ాంతి యిెకకడిద్వ? విపనుిండ న ైన ననుి 
నిర్ాయుం జేసర ర్క్ింపు” మనిన ముచికుందునికి హ్ర  యిటినియిె. 
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10.1-1665-ఉతపలమాల 

మంచిద్వ నీదు బుద్వధ  నృపమండన! నీవు పరార్థయ మ్మట ి  వ 
ర తంచిన న ైనుఁ గోర కల ద్వకుకనుఁ జికకవు మే్లు నిర్ెలో 
దంచితవృతిత  ననొ్ లుచు ధనుాల బదుధ లు న ట ి  నీకు ని 
శుంచలభకిత గల ్ డిని సర్ిము నేలుము మాననేటికిన్.  

10.1-1666-వచనము 
నరేంద్ాి! నీవు తొలి్ల క్షతధిర్ెంబున నిల్లచి, మృగయావినోదంబుల జంతువుల 
వధ్వయించినాుఁడవు; తపంబునుఁ దతకర్ెవిముకుత ండవ ై తరాితి జనెంబున 
సర్ిభూతసఖితింబుగల్లగ  బాిహ్ెణ శ్ేషీుఠ ండవ ై ననుిుఁ జేర ద”వని వీడొకల్లప్రన 
హ్ర కిుఁ బదిక్ింబు వచిు నమసకర ంచి గుహ్ వ డల్ల సూక్షెపమిాణద్ేహ్ంబులతో 
నుని మనుషా పశు వృక్షలతాదులం గని కల్లయుగంబు పాిపతం బగు నని 
తలంచి యుతతరాభిముఖ్ుండెై తపో నిషుఠ ం డగుచు సంశయంబులు విడిచి, 
సంగంబులు పర హ్ర ంచి విషుణ ని యందుుఁ జితతంబు చేర ు గంధమాదనంబు 
పవిేశించి మఱియు నర్నారాయణ నివాసంబెైన బదర కాశమీంబు చేర , శ్ాంతుండెై 
హ్ర నారాధ్వంచుచుండె, నిట ి  ముచికుందుని వీడొకని. 

10.1-1667-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అచిేదపికిటపతిాపర్విచే నాశ్ాంతరాళ్ంబులన్ 
పచిాేద్వంచుచుుఁ గమీెఱన్ మథుర్కుం బద్ాెక్షుుఁ డేతెంచి వీ 
డాచాేద్వంచి మహానిరోధముగుఁ జకాీకార్మ్మై యుని యా 
మిే్చేవాితము న లిుఁ దుించె ర్ణభూమిం బెంపు స ంపార్ుఁగన్.  
10.1-200- జర్సంధుడుగీమెర్విడయిుట 
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10.1-1668-వచనము 
ఇట ి  మిే్చుేలం బొ ర గ్ని మఱియు నమెథురానగర్ంబునం గల ధనంబు 
ద్ాిర్కానగర్ంబునకుం బంచిన మనుషుాలు గ్నిపో వు న డ. 

10.1-1669-ససీ పదాము 
ఘోటకసంఘాత ఖ్ుర్సమునిిర్్త; 
 ధూళి జీమూత సంద్యహ్ముగను 
మహ్నీయ మదకల మాతంగకటద్ాన; 
 ధ్ార్లు కీలాలధ్ార్లుగను 
నిర్ుపమ సాందననేమి నిరోాషంబు; 
 ద్ార్ుణగర ాతధ్ాినముగను 
నిశితశసాత ర సత రమానిత ద్ీర్రాోచులు; 
 లల్లతసౌద్ామినీ లతికలుగను 

10.1-1669.1-తేటగీతి 

శతుిరాజ పతిాపాగ ి శ్ాంతముగను 
వృషరటకాలము వచుు న విిధముుఁ ద్య ుఁప 
నేగుద్ెంచె జరాసంధుుఁ డిర్ువద్వయును 
మూడు నక్్హిణులు దనుి మొనసర కొలువ.  

10.1-1670-చంపకమాల 

ఇట  చనుద్ెంచి యుని మగధ్ేశిర్వాహినిుఁ జూచి యుదధ సం 
ఘటనము మాని మానవుల క వైడి భీర్ుల భంగ  నోడి ముం 
దట ిధనమ్మలి డించి మృదుతామర్సాభపదదియుల్ కిీయా 
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పట వులు రామకేశవులు పాఱిర  ఘోర్వనాంతర్ంబులన్.  

10.1-1671-వచనము 
ఇట ి  పఱచుచుని కృషణబలభదుిలం జూచి వార్ల పభిావంబు ల ఱుంగక 
పర హ్సరంచి. 

10.1-1672-ఉతపలమాల 

ఓ యదువీర్ులార్! ర్భసో దధతిుఁ బాఱకుుఁ; డిట ి  పాఱినం 
బో యిెడువాుఁడుఁ గాను; మిము భూమి నడంగ న మినుి పాికినం 
ద్యయధ్వుఁ జొచిునం దగ ల్ల తుించెద నంచు సమసత  సేనతోుఁ 
బాయక వచెు వ ంటుఁబడి బాహ్ుబలాఢుాుఁడు మాగధ్ేశుుఁడున్.  
10.1-201- పివరి్ణపర్ితారోహ్ణంబు 

10.1-1673-వచనము 
మఱియుం బలాయమానుల ై బహ్ుయోజనంబుల దూర్ంబు చని విశ్ాీంతుల ై 
తమకు డాుఁగ న ల వగునని యిందుిండు మికకల్ల వర ింపుఁ బవిరి్ణాఖ్ాంబెై 
పదునొకండు యోజనంబుల ప డవును నంతియ వ డలుపునుం గల గ ర  యిెకిక 
ర్ంత. 

10.1-1674-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఆ శ్ ైలేందమిు చుటిట  రా విడిసర రోష్ావిషుట ుఁడెై మాగధ్య  
రీిశుం డా వసుద్ేవనందనులుఁ ద్ా వీక్ింపుఁగా లేక త 
నాిశ్ేచేన్ బిల సాను శృంగములుఁ బూర్ణకోీధుుఁడెై కాషటముల్ 
రాసులా్ నిడి చిచుుప్ెటట ుఁ బనిచెన్ ర్దంిబుతో భృతుాలన్.  
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10.1-1675-వచనము 
ఇట ి  జరాసంధపర జన పది్ీప్రతంబెైన మహానలంబు దర కొనియిె అందు. 

10.1-1676-కంద పదాము 
ప గ ల గసెుఁ బొ గల తుదలను 
మిగులుచు మిడుుఁగుఱులు నిగ డె మిడుుఁగుఱగమి ము 
నుిగ బహిాెండము నిండను 
భగభగ యని మంట లగద్వవ  భయదము లగుచున్.  

10.1-1677-వచనము 
మఱియు నమెహానలంబు బిలసాను శృంగవృక్ష లతాకుంజపుంజంబుల దర కొని 
శిఖ్లు కిసలయంబులుగ విసుుల్లంగంబులు విర్ులుగ, సముదూధ త 
ధూమపటలంబులు బంధుర్సకంధశ్ాఖ్ా విసర్ంబులుగ, ననోహ్కంబు క ైవడి 
నభంికషం బైె పబిిా కఠోర్స మీర్ణ సమునిత మహ్ో లాకజాల తిరోహిత 
వియచేర్ విమానంబును, వివిధ విధూమవిసుుల్లంగ విలోకనపభిూత 
నూతనతార్కా భాింతి విభాింతి గగనచర్ంబును, సంతపతమాన సరోవర్ 
సల్లలంబును, విశ్ాలజాిలాజాలజాజిలామాన తకోకల చందనాగర్ు 
కర్ూపర్ధూమవాసనావాసరత గగనకుహ్ర్ంబును, గరాళ్కీలాజాల దందహ్ామాన 
కీచకనికుంజపుంజసంజనిత చిటచిటారావ పర పూర త ద్వగంతరాళ్ంబును, 
భయంకర్ బహ్ుళ్తర్శ్ాఖ్ాభిదామాన పాష్ాణఘోషణపర మూర ేత 
పాిణిలోకంబును సంతపామాన శ్ాఖిశ్ాఖ్ాంతర్ నిబిడ నీడనిహిత శ్ాబకవియోగ 
దుఃఖ్ డయలాయమాన విహ్ంగకులంబును, మహాహేతిసంద్ీపామాన కటిసూత ి
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సంఘటిత మయూర్ప్రంఛ కుచకలశయుగళ్ భారాలస శబర్కామినీసమాశితీ 
నిర్ఝర్ంబును, దగాధ నేక మృగమిథునంబునున ై యేిర్ుున డ. 

10.1-1678-కంద పదాము 
ఇల నేకాదశ యోజన 
ముల ప డవగు శ్ ైలశిఖ్ర్మున నుండి వడిన్ 
బలకృషుణ లు ర పుబలముల 
వ ల్ల కుఱికిర  కానుఁబడక విలసరతల్మలన్.  

10.1-1679-వచనము 
ఇట ి  శతుివుల వంచించి యాదవేందుిలు సముదపిర ఖ్ంబెైన 
ద్ాిర్కానగర్ంబునకుం జనిర ; జరాసంధుండు వార్లు దగుధ ల ై ర్ని తలంచుచు 
బలంబులుం ద్ానును మగధద్ేశంబునకు మర్ల్ల చనియిె” నని చెప్రప శుకుండు 
వ ండియు నిటినియిె. 
10.1-202- ర్ుకిె ణకీలాాణ కథార్ంభము 

10.1-1680-కంద పదాము 
ఆ వనజగర్ుా పంపున 
ర ైవతుుఁ డను రాజు దె్చిు రామున కిచెున్ 
రేవతి యనియిెడు కనాను 
భూవర్! మును వింటిగాద్ె బుద్వధం దె్ల్లయన్.  

10.1-1681-వచనము 
తదనంతర్ంబ. 
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10.1-1682-మతేతభ వికీీడతిము 
ఖ్గనాథుం డమరేందుి గ ల్లు సుధ మున్ గ కైొని చందంబునన్ 
జగతీనాథులుఁ జ ైదాపక్షచర్ులన్ సాళాిదులన్ గ ల్లు భ 
దగిుుఁడెై చకి ీవర ంచె భీషెకసుతన్ రాజీవగంధ్వన్ ర్మా 
భగవతాంశభవన్ మహాగుణమణిన్ బాలామణిన్ ర్ుకిెణిన్.  

10.1-1683-వచనము 
అనిన రాజిటినియిె “మునుి రాక్షసవివాహ్ంబున సియంవర్మునకు వచిున 
హ్ర  ర్ుకిెణిం గ్నిపోయిెనని పల్లకితివి; కృషుణ ం డొకకర్ుం డెవిిధంబున 
సాళాిదుల జయించి తన పుర్ంబునకుం జనియిె; అద్వయునుం గాక. 

10.1-1684-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
కలాాణాతెకమ్మైన విషుణ కథ లాకర ణంచుచున్ ముకత వ ై 
కలుాం డెవిుఁడు తృపుత ుఁడౌ; నద్వ వినంగాుఁ గ్ీతత  లౌచుండు సా 
కలాం బేర్పఢ భూసురోతతమ! యిెఱుంగం బలకవే; ర్ుకిెణీ 
కలాాణంబు వినంగ నాకు మద్వలోుఁ గ్తూహ్లం బయిెాడిన్.  

10.1-1685-కంద పదాము 
భూషణములు చెవులకు బుధ 
తోషణము లనేక జనెదుర తౌఘ విని 
శ్లశషణములు మంగళ్తర్ 
ఘోషణములు గర్ుడగమను గుణభాషణముల్.  

10.1-1686-వచనము 
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అని రా జడిగ న శుకుం డిటినియిె. 
10.1-203- ర్ుకిె ణ ీజననంబు 

10.1-1687-చంపకమాల 

 వినుము; విదర్ాద్ేశమున వీర్ుుఁడు కుండినభర్త భీషెకుం 
డను నొక ద్ొ డారాజు గలుఁ; డాతని కేవుర్ు పుతుి లగజీుం 
డనయుుఁడు ర్ుకిెనాుఁ బర్ుఁగు; నందఱకుం గడగ్ట ట  చెల ి ల ై 
మనుజవరేణా! పుటెట  నొక మానిని ర్ుకిెణినాుఁ బసిరదధయిెై.  

10.1-1688-కంద పదాము 
బాలేందురేఖ్ ద్య ుఁచిన 
లాల్లత యగు నపర్ద్వకుకలాగున ధర్ణీ 
పాలుని గేహ్ము మ్మఱసెను 
బాల్లక జనిెంచి యెిదుగ భాసుర్ మగుచున్.  

10.1-1689-వచనము 
మఱియును నానాద్వనపవిర్ధమాన యిె.ై 

10.1-1690-ససీ పదాము 
ప్ేరేిర్ బొ మెల ప్ెండిి ండుి  చేయుచు; 
 నబలలతోడ వియాంబు లందు; 
గుజ ానుఁ గూళ్ళలు గ్మర్పప వండించి; 
 చెలులకుుఁ బెటిటంచుుఁ జ లువు మ్మఱసర; 
ర్మణీయ మంద్వరారామ దే్శంబులుఁ; 
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 బువుిుఁ ద్ీగ లకును బోి ద్వ చేయు; 
సదమల మణిమయ సౌధభాగంబుల; 
 ల్మలతో భర్ెడయల్లకల నూుఁగు 

10.1-1690.1-తేటగీతి 

బాల్లకలతోడుఁ జ లరేగ  బంతు లాడు 
శ్ార కా కీర్ పంకితకిుఁ జదువుుఁ జ పుప 
బర ి సంఘములకు ముర పములు గర్పు 
మదమరాళ్ంబులకుుఁ జూపు మందగతులు.  

10.1-1691-వచనము 
అంత. 

10.1-1692-ససీ పదాము 
ద్ేవకీసుతు కోర క తీుఁగలు వీడంగ; 
 వ లుఁద్వకి మ్మైద్ీుఁగ వీడుఁ ద్ొడుఁగ ుఁ; 
గమలనాభుని చితత  కమలంబు వికసరంపుఁ; 
 గాంతి నింతికి ముఖ్కమల మొప్ెప; 
మధువిరోధ్వకి లోన మదనాగ ి ప డచూపుఁ; 
 బొ లుఁతికి జనుద్యయి ప డవు జూప్ె; 
శ్ౌర కి ధ్ెైర్ాంబు సనిమ్మై డయాంగ; 
 జలజాక్ి మధాంబు సనిమయిెా;  

10.1-1692.1-ఆటవ లద్వ 
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హ్ర కిుఁ బేమిబంధ మధ్వకంబుగాుఁ గేశ 
బంధ మధ్వకమగుచు బాలకమర ుఁ; 
బదెనయనువలనుఁ బిమదంబు నిండార్ 
న లుఁత య్వనంబు నిండి యుండె.  

10.1-1693-వచనము 
ఇట ి  ర్ుకిె ర్ుకెర్థ ర్ుకెబాహ్ు ర్ుకెకేశ ర్ుకెనేతుి లను నేవుర్కుం 
జ ల్లయల ైన ర్ుకిెణీద్ేవి దన యెిలపాియంబున. 

10.1-1694-కంద పదాము 
తన తండి ిగేహ్మునకుం 
జనుద్ెంచుచునుని యతిథవజనులవలనుఁ గృ 
షుణ ని ర్ూప బల గుణాదులు 
విని కృషుణ ుఁడు దనకుుఁ దగ న విభుుఁడని తలుఁచెన్.  

10.1-1695-కంద పదాము 
ఆ లలనర్ూపు బుద్వధయు 
శ్రలము లక్షణము గుణముుఁ జింతించి తగన్ 
బాలార్తిముుఁ దన కి 
లాి లుగుఁ జేకొందు ననుచు హ్ర యుం దలుఁచెన్.  

10.1-1696-వచనము 
అంత. 

10.1-1697-ఉతపలమాల 
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బంధువు ల లిుఁ గృషుణ నకు బాల్లక నిచెుద మంచు శ్ేముషీ 
సరంధువుల ై విచార్ములు చేయుఁగ వార్ల నడాప్ెటిట  దు 
ససంధుుఁడు ర్ుకిె కృషుణ న డుఁ జాల విరోధముుఁ జేసర మతత  పు 
షపంధయవేణి నితుత  శిశుపాలున కంచుుఁ దలంచె నంధుుఁడెై.  
10.1-204- ర్ుకిె ణ ిసంద్శేము పంపుట 

10.1-1698-ఉతపలమాల 

అని తలంపు తా న ఱిుఁగ  యనివనీర్జగంధ్వ లోన నా 
పనిత నొంద్వ, యాపుత ుఁడగు బాిహ్ెణు నొకకనిుఁ జీర  గర్ిసం 
ఛనుిుఁడు ర్ుకిె నేడు ననుుఁ జ ైదుాన కిచెుద నంచు నునివాుఁ 
డెనిివిధంబులం జని బుధ్శేిర్! చకికీి వినివింపవే.  

10.1-1699-కంద పదాము 
అయాా! కొడుకు విచార్ము 
లయాయు వార ంపుఁ జాలుఁ డట  గాకుండన్ 
న యా మ్మఱిుఁగ ంచి చీర్ుము 
చయాన నిజసేవకానుసార న్ శ్ౌర న్.  

10.1-1700-వచనము 
అని కొనిి ర్హ్సావచనంబులు చెప్రపన విని బాిహ్ెణుండు ద్ాిర్ 
కానగర్ంబునకుం జని, పతిిహార్ుల వలనుఁ దనరాక యిెఱింగ ంచి యనిగధర్ుం 
డుని నగర్ు పివేశించి, యందుుఁ గనకాసనాసీనుండయి యుని 
పుర్ుష్ో తతముం గాంచి “ప్ెండిి కొడుకవుగ” మెని దీ్వించిన ముసరముసర నగవులు 
నగుచు బహి్ెణాద్ేవుండెైన హ్ర  తన గద్వాయ ద్వగ్నడిగ ్ , బాిహ్ెణుం గూర్ుుండ 
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నియోగ ంచి, తనకు దే్వతలు చేయు చందంబునం బూజలు చేసర, సర్సపద్ార్థ 
సంపనింబెైన యనింబుుఁ బెటిటంచి, ర టిటంచిన ప్రియంబున నయంబున 
భాసుర్ుండెైన భూసుర్ుం జేర  లోకర్క్షణ పశిసతంబెైన హ్సతంబున నతని 
యడుగులు పుడుకుచు మ్మలిన నతని కిటినియిె. 

10.1-1701-ససీ పదాము 
జగతీసురేశిర్! సంతోషచితుత ండ; 
 వ ై యుని నీ ధర్ె మతిసులభము 
వృదధసమెత మిద్వ వితత  మ్మయాద్వ యిెైనుఁ; 
 బాిప్రంప హ్ర ించు బాిహ్ెణుండు 
తన ధర్ెమున నుండుుఁ దర్లుఁ డా ధర్ెంబు; 
 గోర క లతనికిుఁ గుర యుచుండు 
సంతోషరగాుఁడేని శకుీుఁడెైన నశించు; 
 నిర్ధనుండెైనను నిదబిో వు 

10.1-1701.1-ఆటవ లద్వ 
సంతసరంచెనేని, సర్ిభూతసుహ్ృతత  
ములకుుఁ బాిపతలాభ ముద్వతమాన 
సులకు శ్ాంతులకును సుజనులకును గర్ి 
హమనులకును వినతు లే నొనర్ుత .  

10.1-1702-ఉతపలమాల 

ఎవిని దే్శమం దునికి యెివినిచేుఁ గుశలంబు గలు్  మీ 
క విని రాజామందుుఁ బజిల లి సుఖింతుర్ు వాుఁడు మతి్ాయుం 
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డివినరాశి దుర్్మున కే లర్ుద్ెంచితి ర్యా! మీర్ు? లే 
నవుిలుగావు; నీ తలుఁపునం గల మే్ లగనర ంతు ధీ్మణీ.  

10.1-1703-వచనము 
అని యిట ి  ల్మలాగృహమతశరీర్ుండెైన య పపర్మే్శిర్ుం డడిగ న ధర్ణీసుర్వర్ుం 
డతనికి సవినయంబుగ నిటినియిె “ద్ేవా! విదర్ాద్ేశ్ాధ్ీశిర్ుండెైన భీషెకుండను 
రాజుగలం; డా రాజుకూుఁతుర్ు ర్ుకిెణి యను కనాకామణి; గల ద యిాందువదన 
నీకుం గ ైంకర్ాంబు జేయం గోర  వివాహ్మంగళ్ పశిసతంబయిన యొకక 
సంద్ేశంబు వినివింపు మని పుతెత ంచె నవదర ంపుము. 

10.1-1704-ససీ పదాము 
ఏ నీ గుణములు గరేణంద్వయింబులు సో ుఁక; 
 ద్ేహ్తాపంబులు ద్ీఱిపో వు 
నే నీ శుభాకార్ మీక్ింపుఁ గనుిల; 
 కఖిలార్థలాభంబు గలుగుచుండు 
నే నీ చర్ణసేవ యిే ప ి దుా  చేసరన; 
 భువనోనితతింబుుఁ బొ ందుఁ గలుగు 
నే నీ లసనాిమ మే్ ప ి దుా  భకితతోుఁ; 
 దడవిన బంధసంతతులు వాయు 

10.1-1704.1-తేటగీతి 

నటిట  నీ యందు నా చితత  మనవర్తము 
నచిు యునిద్వ నీ యాన నాన లేదు, 
కర్ుణుఁ జూడుము కంసార ! ఖ్లవిద్ార ! 
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శ్రయీుతాకార్! మానినీచితతచోర్!  

10.1-1705-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ధనుాన్ లోకమనోభిరాముుఁ గుల విద్ాా ర్ూప తార్ుణా సౌ 
జనాశ్ర ీబల ద్ాన శ్ౌర్ా కర్ుణాసంశ్లభితున్ నినుి నే 
కనాలో్ ర్ర్ు? కోర్ద్ే మును ర్మాకాంతాలలామంబు రా 
జనాానేకపసరంహ్! నా వలననే జనిెంచెనే మోహ్ముల్.  

10.1-1706-ఉతపలమాల 

శ్రయీుతమూర త! యో పుర్ుషసరంహ్మ! సరంహ్ముపాల్ల స ముె గో 
మాయువు గోర్ు చందమున మతుత ుఁడు చెైదుాుఁడు నీ పద్ాంబుజ 
ధ్ాాయిని యైెిన ననుి వడిుఁ ద్ాుఁ గ్నిపోయిెద నంచు నునివాుఁ 
డా యధమాధముం డెఱుుఁగుఁ డదుాతమ్మైన భవత్రతాపమున్ 

10.1-1707-మతేతభ వికీీడతిము 
వతిముల్ ద్ేవగుర్ుద్విజనె బుధసేవల్ ద్ానధరాెదులున్ 
గతజనెంబుల నీశిర్ున్ హ్ర  జగతకళాాణుుఁ గాంక్ించి చే 
సరతి నేనిన్ వసుద్ేవనందనుుఁడు నా చితేతశుుఁ డౌుఁ గాక ని 
ర ాతు ల ై పో దుర్ుగాక సంగర్ములోుఁ జేద్ీశముఖ్ాాధముల్.  

10.1-1708-ఉతపలమాల 

అంకలి్ల జ పపలేదు; చతుర్ంగబలంబులతోడ న లి్ల యో! 
పంకజనాభ! నీవు శిశుపాల జరాసుతులన్ జయించి నా 
వంకకు వచిు రాక్షసవివాహ్మునన్ భవద్ీయశ్ౌర్ామే్ 
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యుంకువ చేసర కృషణ ! పుర్ుషో్ తతమ! చేకొనిప ముె వచెుదన్.  

10.1-1709-ససీ పదాము 
లోపల్ల సౌధంబులోన వర తంపంగుఁ; 
 ద్ేవచుునే నినుిుఁ ద్ెతుత నేని 
గావల్లవార్లుఁ గల బంధువులుఁ జంప్ర; 
 కాని తేరా దని కమలనయన! 
భావించెద్ేని యుపాయంబు చెప్ెపద; 
 నాల్లంపు కులద్ేవయాతుిఁ జేసర 
నగర్ంబు వ లువడి నగజాతకును మొొకకుఁ; 
 బెండిి కి మునుపడుఁ బెండిి కూుఁతుుఁ 

10.1-1709.1-తేటగీతి 

న లమి మావార్ు పంపుదు రేను నట ి  
పుర్ము వ లువడి యేితెంచి భూతనాథు 
సతికి మొొకకంగ నీవు నా సమయమందు 
వచిు గ్నిప ముె ననుి నవార్ాచర త!  

10.1-1710-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘను లాతీెయ తమోనివృతితకొఱక ై గ్రీశుమరాాద న  
విని పాద్ాంబుజతోయమందు మునుుఁగన్ వాంఛింతు రే నటిట  నీ 
యనుకంపన్ విలసరంపనేని వతిచర్ాన్ నూఱుజనెంబులున్ 
నినుుఁ జింతించుచుుఁ బాిణముల్ విడిచెదన్ నికకంబు పాిణేశిరా!  
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10.1-1711-ససీ పదాము 
పాిణేశ! నీ మంజు భాషలు వినలేని; 
 కర్ణర్ంధంిబుల కల్లమి యేిల? 
పుర్ుషర్తిమ! నీవు భోగ ంపుఁగాలేని; 
 తనులతవలని సౌందర్ా మే్ల? 
భువనమోహ్న! నినుిుఁ బొ డగానుఁగా లేని; 
 చక్షుర ంద్వయిముల సతి మే్ల? 
దయిత! నీ యధరామృతం బానుఁగాలేని; 
 జిహ్ికు ఫలర్ససరద్వధ  యేిల?  

10.1-1711.1-ఆటవ లద్వ 
నీర్జాతనయన! నీ వనమాల్లకా 
గంధ మబబలేని ఘాొణ మే్ల? 
ధనాచర త! నీకు ద్ాసాంబుజేయని 
జనె మే్ల? యిెనిి జనెములకు.  

10.1-1712-వచనము 
అని యిట ి  ర్ుకిెణీద్ేవి పుతెత ంచిన సంద్ేశంబును, ర్ూప సౌంద రాాద్వ 
విశ్ేషంబులును బాిహ్ెణుండు హ్ర కి వినివించి “కర్తవాం బెద్వా  చేయ 
నవధర ంపు” మని సవర్ణనంబుగా మఱియు నిటినియిె. 

10.1-1713-ససీ పదాము 
పలివ వ ైభవాసపదములు పదములు; 
 కనకర్ంభాతిర్సాకర్ు లూర్ు; 
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లర్ుణపభిామనోహ్ర్ములు గర్ములు; 
 కంబుసౌందర్ామంగళ్ము గళ్ము; 
మహిత భావాభావమధాంబు మధాంబు; 
 చక్షుర్ుతసవద్ాయి చనుిద్యయి; 
పర హ్సరతారేధందు పటలంబు నిటలంబు; 
 జితమతత  మధుకర్శ్ేణీి వేణి;  

10.1-1713.1-ఆటవ లద్వ 
భావజాశుగముల పాిపులు చూపులు; 
కుసుమశర్ుని వింటి కొమలు బొ మలు; 
చితతతోషణములు చెలువభాషణములు; 
జలజనయన ముఖ్ము చందసిఖ్ము.  

10.1-1714-ఉతపలమాల 

ఆ యిెలనాగ నీకుుఁ దగు; నంగనకుం దగు ద్ీవు మా యుపా 
ధ్ాాయుల యాన ప్ెండిి  యగుుఁ; దపపదు జాడాములేల? నీవు నీ 
తోయమువార ుఁ గూడుకొని తోయర్ుహాననుఁ ద్ెతుిగాని వి 
చేుయుము; శతుిలనుిఱుముజేయుముచేయుముశ్లభనం బిలన్.  
10.1-205- వాసుద్వేాగమన నిర్ణయము 

10.1-1715-వచనము 
అని యిట ి  పల్లకిన బాిహ్ెణునివలన విదర్ారాజతనయ పుతెత ంచిన 
సంద్ేశంబును, ర్ూప సౌందరాాద్వవిశ్ేషంబులును విని, యవధర ంచి 
నిజకర్ంబున నతని కర్ంబుుఁబటిట  నగుచు న యాాదవేందుిండు; యిటినియి ె
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10.1-1716-ఉతపలమాల 

కనిియమీుఁద నా తలుఁపు గాఢము; కూర్ుకురాదు రేయి నా 
క నిుఁడు; నా వివాహ్ము సహింపక ర్ుకిె దలంచు కీడు నే 
మున ి యిెఱుంగుదున్; బర్ులమూుఁక లడంచి కుమార ుఁ ద్ెతుత  వి 
దినుిత! మాొనుుఁ దచిిు నవవహిిశిఖ్న్ వడిుఁద్ెచుు క ైవడిన్.  

10.1-1717-కంద పదాము 
వచుెద విదర్ాభూమికిుఁ; 
జొచుెద భీషెకుని పుర్ము; సుర్ుచిర్ల్మలన్ 
ద్ెచుెద బాలన్ వేలి్లెడి 
వచిుెద నడాంబు ర పులు వచిునుఁ బో ర్న్.  

10.1-1718-వచనము 
అని పల్లకి, ర్ుకిెణీద్ేవి ప్ెండిి నక్షతంిబుుఁ ద్ెల్లసర, దన పంపున ర్థసార్థవ యైెిన 
ద్ార్కుండు సెైబా సుగీవీ మే్ఘ పుషపవలాహ్కంబు లను తుర్ంగంబులం గటిట  
ర్థమాయతతంబు చేసర తెచిున నమోఘ మనోర్థుండెైన హ్ర  తానును, 
బాిహ్ెణుండును ర్థారోహ్ణంబు జేసర యిేకరాతంిబున నానర్తకద్ేశంబులు గడచి, 
విదర్ాద్ేశంబునకుుఁ జనియిె; నందు కుండినపురీశిర్ుండెైన భీషెకుండు 
కొడుకునకు వశుండెై కూుఁతు శిశుపాలున కితుత నని తలంచి, శ్లభనోద్య ాగంబులు 
చేయించె; నపుపడు. 

10.1-1719-ససీ పదాము 
ర్చులు గంీతలు రాజమార్్ంబులు; 
 విపణి ద్ేశంబులు విశదములుగుఁ 
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జేసరర ; చందనసరకత తోయంబులు; 
 గలయంగుఁ జలి్లర ; కలువడములు 
ర్మణీయ వివిధతోర్ణములుుఁ గటిటర ; 
 సకల గృహ్ంబులు చకకుఁ జేసర; 
కర్ూపర్కుంకుమాగర్ుధూపములు ప్ెటిట ; 
 ర్తివలుుఁ బుర్ుషులు ననిి యిెడల 

10.1-1719.1-ఆటవ లద్వ 
వివిధవసత రములను వివిధమాలాాభర్ 
ణానులేపనముల నమర  యుండి 
ర్ఖిల వాదాములు మహాప్ీితి మొోయించి 
ర్ుతసవమున నగర్ మొప్రపయుండె.  

10.1-1720-వచనము 
అంత నా భీషెకుండు విహితపకిార్ంబునం బితృద్ేవతల నర ుంచి బాిహ్ెణులకు 
భోజనంబులు పె్టిటంచి, మంగళాశ్రర్ిచనంబులు చద్వవించి, ర్ుకిెణీద్ేవి 
నభిషరకతంజేసర వసత రయుగళ్భూషరతం గావించి ర్తిభూషణంబు ల్లడంజేసర, 
ఋగాజుసాసమధర్ిణ మంతంిబుల మంగళాచార్ంబు లగనర ంచి, భూసుర్ులు 
ర్క్ాకర్ణంబు లాచర ంచిర ; పురోహితుండు గహీ్శ్ాంతికొఱకు 
నిగమనిగద్వతనాాయంబున హ్ోమంబు గావించె; మఱియు నా రాజు దంపతుల 
మే్లుకొఱకుుఁ ద్వల ధ్ేను కలధ్ౌత కనక చేలాద్వ ద్ానంబులు ధర్ణీద్ేవతల 
కొసంగ ను; అయావసర్ంబున. 

10.1-1721-మతేతభ వికీీడతిము 
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భటసంఘంబులతో ర్థావళ్ళలతో భద్ేభియూధంబుతోుఁ 
బట వేగానిిత ఘోటకవజిముతో బంధుప్రియశ్ేణీితోుఁ 
గట సంర్ంభముతో విదర్ాతనయం గ కైొందు నంచున్ విశం 
కటవృతితం జనుద్ెంచెుఁ జ ైదుాుఁడు గడున్ గర ించి యవీిటికిన్.  

10.1-1722-ఉతపలమాల 

బంధులుఁ గూడి కృషణబలభదుిలు వచిునుఁ బాఱద్యల్ల ని 
ర్ెంథర్ వృతిత ుఁ జ ైదుానికి మానినిుఁ గూర ుద మంచు నులిస 
తిసంధుర్ వీర్ ర్థా ర్థ సేనలతోుఁ జనుద్ెంచి రా జరా 
సంధుుఁడు దంతవకుతు ుఁడును సాలి విదూర్క పౌండికాదులున్.  

10.1-1723-వచనము 
మఱియు నానాద్ేశంబుల రాజు లనేకు లేతెంచి; ర్ందు శిశుపాలు న దుర్కని 
పూజించి భీషెకుం డొకకనివేశంబున నతని విడియించె; నంతుఁ దదిృతాత ంతంబు 
విని. 

10.1-1724-చంపకమాల 

హ్ర  యొకుఁ డేగ నాుఁడు మగధ్ాదులు చైెదాహితానుసార్ుల ై 
నర్పతు ల ందఱేని చనినార్ు కుమార కుఁ ద్ెచుుచోట సం 
గర్మగుుఁ ద్యడు గావలయుుఁ గంసవిరోధ్వకి నంచు వేగుఁ ద్ా 
నర గ  హ్లాయుధుండు గమలాక్షుని జాడ ననేక సేనతోన్.  

10.1-1725-కంద పదాము 
ఆలోపల నేకతమున 
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నాలోలవిశ్ాలనయనయగు ర్ుకిెణి ద 
నాి లోకలోచనుుఁడు హ్ర  
యాలోకము చేసర కద్వయుఁ డని శంకితయైెి.  

10.1-1726-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
లగిం బెలి్ల వివాహ్ముం గద్వసె నేలా రాుఁడు గోవిందుుఁ? డు 
ద్విగిం బయిెాడి మానసంబు విన నో వృతాత ంతమున్? బాిహ్ెణుం 
డగ ిద్య ాతనుుఁ డేటికిం దడసె? నా యతింబు సరద్వధంచునో? 
భగింబెై చనునో? విర ంచికృత మ్మబబంగ ం బవిర తంచునో?  

10.1-1727-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘను డా భూసుర్ు డేగ నో? నడుమ మార్్శ్ాీంతుుఁడెై చిక కనో? 
విని కృషుణ ం డిద్వ తపుపగాుఁ దలుఁచెనో? విచేుసెనో? యిాశిర్ుం 
డనుకూల్లంపుఁ దలంచునో తలుఁపడయ? యారాామహాద్ేవియున్ 
నను ర్క్ింప న ఱుంగునో యిెఱుుఁగద్య? నా భాగా మ్మట ి నిద్య?  

10.1-1728-వచనము 
అని వితర కంచుచు. 

10.1-1729-ఉతపలమాల 

పో ుఁ డను బాిహ్ెణుండు యదుపుంగవు వీటికి; వాసుద్ేవుుఁడున్ 
రాుఁ డను; నింకుఁ బో యి హ్ర  ర్మెని చీర డి యిషటబంధుడున్ 
లేుఁ డను; ర్ుకిెకిం దగవు లేద్వటుఁ చెైదుాన కితుత  నంచు ను 
నాిుఁ డను; గ్ర  కీశిర కి నావలనం గృపలేదు నే డనున్.  
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10.1-1730-ఉతపలమాల 

చెపపదు తలి్లకిం దలుఁపు చికుక; ద్వశల్ దర్హాస చంద్వకిల్ 
గపపదు; వకతుతామర్సగంధ సమాగత భృంగసంఘమున్ 
ర్పపదు; నిద ిగ ైకొన; దురోజపర్సపర్సకత హార్ముల్ 
విపపదు; కృషణమార్్గతవీక్షణపంకుత లు ద్వపిప ద్ెపుపడున్.  

10.1-1731-చంపకమాల 

తుడువదు కనుిలన్ వ డలు తోయకణంబులు; కొపుప చకకుఁగా 
ముడువదు; న చుల్లం గద్వసర ముచుటకుం జన; దని మే్మియుం 
గుడువదు; నీర్ముం గ్నదు; కూర మి కీర్ముుఁ జేర  పదాముం 
నొడువదు; వలికీగుణవినోదము చేయదు; డాయ దనుాలన్.  

10.1-1732-ససీ పదాము 
మృగనాభి యలుఁదదు మృగరాజమధామ; 
 జలకము లాడదు జలజగంధ్వ; 
ముకుర్ంబు చూడదు ముకుర్సనిిభముఖి; 
 పువుిలు దుఱుమదు పువుిుఁబో ుఁడి; 
వనకేళిుఁ గోర్దు వనజాతలోచన; 
 హ్ంసంబుుఁ బెంపదు హ్ంసగమన; 
లతలుఁ బో షరంపదు లతికాలల్లతద్ేహ్; 
 తొడవులు తొడువదు తొడవుతొడవు 

10.1-1732.1-ఆటవ లద్వ 
తిలకమిడదు నుదుటుఁ ద్వలకినీతిలకంబు 
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గమలగృహ్ముుఁ జొర్దు కమలహ్సత  
గార్వించి తనుిుఁ గర్ుణుఁ గ ైకొన వన 
మాల్ల రాుఁడు తగవుమాల్ల యనుచు.  

10.1-1733-వచనము 
మఱియును. 

10.1-1734-మతేతభ వికీీడతిము 
మలుఁగున్ మ్మలిని గాల్లకిం; బట నటనెతతద్విరేఫాల్లకిం 
దలుఁగుం; గోయల మొోుఁతక ై యలుఁగు; నుదాతీకర్సంభాషలం 
గలుఁగున్; వ న ిలుఁవేడిమిం నలుఁగు; మాకంద్ాంకుర్చాేయకుం 
ద్ొలుఁగుం; గ్మె మనోభవానలశిఖ్ాద్యధూయమానాంగ యిెై.  
10.1-206- వాసుద్వేాగమనంబు 

10.1-1735-వచనము 
ఇట ి  హ్ర రాక క దుర్ుచూచుచు సకల పయిోజనంబులందును విర్కత యయి 
మనోజానలంబునం బొ గులు మగువకు శుభంబు చెపుప చందంబున 
వామోర్ులోచనభుజంబులదర ; నంతుఁ గృషుణ  నియోగంబున బాిహ్ెణుండు 
చనుద్ెంచిన నతని ముఖ్లక్షణం బుపలక్ించి యా కలకంఠకంఠ  
మహ్ో తకంఠతోడ నకుంఠ త యిెై మొగంబునం జిఱునగవు నిగుడ న దుర్ు జని 
నిలువంబడిన బాిహ్ెణుం డిటినియిె. 

10.1-1736-ఉతపలమాల 

మ్మచుె భవదు్ ణోనితి; కమే్య ధనావళ్ళ ల్లచెు నాకుుఁ; ద్ా 
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వచుె సుదర్శనాయుధుుఁడు వాుఁడె; సురాసుర్ు ల లి నడామ్మై 
వచిునన ైన రాక్షసవివాహ్మునం గ్నిపో వు నినుి; నీ 
సచుర తంబు భాగామును సర్ిము నేడు ఫల్లంచెుఁ గనాకా!  

10.1-1737-వచనము 
అనిన వ ైదర ా యిటినియిె. 

10.1-1738-మతేతభ వికీీడతిము 
జలజాతేక్షణుుఁ ద్యడితెచిుతివి నా సంద్ేశముం జ ప్రప; నన్ 
నిలువం బెటిటతి; నీ కృపన్ బితికితిన్ నీ యంత పుణాాతెకుల్ 
గలరే; ద్ీనికి నీకుుఁ బతిుాపకృతిం గావింప నే నేర్; నం 
జల్లుఁ గావించెద; భూసురానియమణీ! సదబంధుచింతామణీ!  

10.1-1739-వచనము 
అని నమసకర ంచె; నంత రామకృషుణ లు దన కూుఁతు వివాహ్ంబునకు వచుుట 
విని, తూర్ాఘోషంబులతో న దుర్కని, విధుాకతపకిార్ంబునం బూజించి, 
మధుపర్కంబు ల్లచిు, వివిధ్ాంబరాభర్ణంబులు మొదల ైన కానుక లగసంగ , 
భీషెకుండు బంధుజనసేనాసమే్తుల ైన వార్లకుం దూర్ణంబున సకల 
సంపతపర పూర్ణంబుల ైన నివేశంబులు కల్లపంచి విడియించె; యిట ి  కూడిన 
రాజుల క లిను వయోవీర్ా బలవితతంబు ల టిటి కోర నపద్ార్థంబు ల లి నిప్రపంచి 
పూజించె, నంత విదర్ాపుర్ంబుపజిలు హ్ర రాక విని వచిు చూచి నేతాింజలులం 
దద్ీయ వదనకమలమధుపానంబుుఁ జేయుచు. 

10.1-1740-మతేతభ వికీీడతిము 
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తగు నీ చకి ీవిదర్ారాజసుతకుం; దథాంబు వ ైదర ాయుం 
దగు నీ చకికీ;ి నింత మంచి దగునే? ద్ాంపతా మీ యిదాఱం 
దగులం గటిటన బహి్ె నేర్పర గద్ా; దరాపహ్తారాతియిెై 
మగుఁడౌుఁ గావుతుఁ జకి ీయిా ర్మణికిన్ మా పుణామూలంబునన్.  

10.1-1741-వచనము 
అని పల్లకి రా సమయంబున. 

10.1-1742-ససీ పదాము 
సనిదుధ ల ై బహ్ు శసత ర సమే్తుల ై; 
 బల్లసర చుట ట ను వీర్భట లు గ్లువ 
ముందఱ నుపహార్ములు కానుకలు గ్ంచు; 
 వర్్ంబుల ై వార్వనిత లేుఁగుఁ 
బుషప గంధ్ాంబర్ భూషణ కల్లతల ై; 
 పాడుచు భూసుర్భార్ా లర్ుగుఁ 
బణవ మరా్ళ్ శంఖ్ పటహ్ కాహ్ళ్ వేణు; 
 భేరీధినుల మినుి ప్రకకటిలుఁగుఁ 

10.1-1742.1-ఆటవ లద్వ 
దగ ల్ల సఖ్ులు గ్లిుఁ దలుి లు బాంధవ 
సతులు ద్యడ రాుఁగ సవినయముగ 
నగర్ు వ డల్ల నడచె నగజాతకును మొొకక 
బాల చికుర్ప్రహితఫాల యగుచు.  
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10.1-1743-వచనము 
మఱియు, సూత మాగధ వంద్వ గాయక పాఠక జను లంతంత నభినంద్వంచుచుుఁ 
జనుద్ేర్ మందగమనంబున, ముకుందచర్ణార్విందంబులు డెందంబునం 
దలుఁచుచు నిందుధర్సుందరీ మంద్వర్ంబు చేర  సల్లల ధ్ౌత చర్ణకరార్వింద యిెై 
వార ు శుచియిెై, గ్రీసమీపంబునకుం జనియిె నంత ముతెతతదువలగు 
భూసురోతతమభార్ాలు భవసహితయిెైన భవానికి మజానంబు గావించి, గంధ్ాక్షత 
ల్లడి, వసత రమాలాాద్వ భూషణంబుల నలంకర ంచి ధూపద్ీపంబు లగసంగ  
నానావిధ్యపహార్ంబులు సమర పంచి, కానుకల్లచిు, ద్ీపమాల్లకల నివాళించి 
ర్ుకిెణీద్ేవిని మొొకికంచి; ర్పుపడు. 

10.1-1744-ఉతపలమాల 

నమిెతి నా మనంబున సనాతను ల ైన యుమామహేశులన్ 
మిముెుఁ బురాణదంపతుల మే్లు భజింతుుఁ గదమె! మే్టి ప్ె 
దామె! దయాంబురాశివి గదమె! హ్ర ం బతిుఁ జేయుమమె! ని 
నిమిెనవార  క నిటికి నాశము లేదు గదమె! యిాశిరీ!  

10.1-1745-వచనము 
అని గ్రీద్ేవికి మొొకిక పతులతోడం గూడిన బాిహ్ెణభార్ాలకు 
లవణాపూపంబులును, తాంబూల కంఠసూతంిబులును, ఫలంబులు, 
నిక్షుదండంబులు నిచిు ర్ుకిెణీద్ేవి వార్లం బూజించిన. 

10.1-1746-ఆటవ లద్వ 
వార్ లుతసహించి వలనొపప ద్ీవించి 
సేస ల్లడిర  యువతి శిర్మునందు; 
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సేస ల లిుఁ ద్ాల్లు శివవలిభకు మొొకిక 
మౌననియతి మాని మగువ వ డల .  

10.1-1747-వచనము 
ఇట ి  మే్ఘమధాంబు వ లువడి విలసరంచు కొీకాకర్ు మ్మఱుంగు తెఱంగున, 
మృగధర్మండలంబు నిర్్మించి చర ంచు మృగంబు చందంబునుఁ, గమలభవ 
నర్తకుం డెతితన జవనిక మఱుుఁగు ద్ెర్ల్ల ప డచూప్రన మోహినీద్ేవత క ైవడి, 
ద్ేవద్ానవ సంఘాత కర్తల సవాాపసవా సమాకృషామాణ పనిగేంద ిపాశ 
పర వలయిత పరాాయ పర భాింత మంథరాచల మంథాన మథామాన ఘూర ణత 
ఘుమఘుమాయత మహార్ణవమధాంబున నుండి చనుద్ెంచు నింద్వరాసుందరీ 
వ ైభవంబున, బహ్ువిధ పభిాభాసమానయిెై యిందుధర్సుందరీ మంద్వర్ంబు 
వ డల్ల మానసకాసార్ హేమకమల కానన విహ్ర్మాణ మతతమరాళ్ంబు భంగ  
మందగమనంబునుఁ గనకకలశ యుగళ్ సంకాశ కర్కశ పయోధర్భార్ 
పర కంపామాన మధాయిెై, ర్తిముద్వకిాలంకృతంబెైన క ంగేల నొకక 
సఖీలలామంబు క ైదండుఁ గ్ని, ర్తినివహ్ సమంచిత కాంచన కర్ణపత ి
మయూఖ్ంబులు గండభాగంబుల నర్తనంబులు సలుప నర్వింద పర మళ్ 
కుతూహ్లావతీర్ణ మతతమధుకర్ంబుల మాడిక నరాళ్ంబుల ైన 
కుంతలజాలంబులు ముఖ్మండలంబునుఁ గంీదుకొన, సుందర్ మందహాస 
రోచులు ద్వశలందు బాలచంద్వకిా సౌందర్ాంబు నావహింప నధర్ బింబఫలార్ుణ 
మరీచిమాల్లకలు ర్దనకుందకుటెంబుల కనురాగంబు సంపాద్వంప, 
మనోజాతకేతన సనిిభంబెైన పయిెాదకొంగు దూుఁగ; సువర్ణమే్ఖ్లాఘటిత మణి 
కిర్ణపటలంబు లకాల శకీచాప జనకంబుల ై మ్మఱయుఁ జ ఱుకువిలుతుం 
డొర్బెఱికి వాుఁడి యిడి జళిప్రంచిన ధగధగాయానంబులగు బాణంబుల పగ ద్వ, 
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సుర్ుచిర్ విలోకన నికర్ంబులు రాజవీర్ుల హ్ృదయంబులు భేద్వంప, శింజాన 
మంజు మంజీర్ నినదంబులు చెవుల పండువు చేయుఁ, బాద సంచార్ంబున 
హ్ర రాక క దుర్ుచూచుచు వీర్మోహినియిెై చనుద్ెంచుచుని సమయంబున. 

10.1-1748-మతేతభ వికీీడతిము 
అళినీలాలకుఁ బూర్ణచందమిుఖి, నేణాక్ిం, బవిాళాధర ం, 
గలకంఠ న్, నవపలివాంఘి్ొయుగళ్న్, గంధ్ేభకుంభసతనిం, 
బుల్లనశ్లీణి నిభేందయిాన, నర్ుణాంభోజాతహ్సతన్, మహ్ో  
తులగంధ్వన్, మృగరాజమధాుఁ గని విభాింతాతుెల ై ర్ందఱున్.  

10.1-1749-వచనము 
మఱియు నయిాంతి దర్హాస లజాా వనోకంబులం జితతంబు లేమఱి ధ్ెైర్ాంబులు 
ద్వగనాడి, గాంభీర్ాంబులు విడిచి, గ్ర్వంబులు మఱచి, చేషటలు మాని, యిెఱుక 
లుడిగ , యాయుధంబులు ద్వగవ ైచి, గజ తుర్గ ర్థారోహ్ణంబులు చేయనేర్క, 
రాజుల లి నేలకు వాిల్ల; రా యిేణీలోచన తన వామకర్ నఖ్ంబుల నలకంబులు 
దలంగుఁ ద్యియుచు నుతత రీయంబు చకకనొతుత చుుఁ గడకంటి చూపులం గమీంబున 
నా రాజలోకంబు నాలోకించుచు. 

10.1-1750-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెన్ ర్ుకిెణి చందమిండలముఖ్ుం, గంఠీర్వేంద్ాివల 
గుి, నవాంభోజదళాక్షుుఁ, జార్ుతర్వక్షున్, మే్ఘసంకాశద్ే 
హ్ు, నగారాతిగజేందహి్సతనిభబాహ్ుం, జకిుీఁ, బీతాంబర్ున్, 
ఘనభూష్ానిితుుఁ గంబుకంఠు, విజయోతకంఠున్ జగనోెహ్నున్.  
10.1-207- ర్ుకిె ణ ీగహీ్ణంబు 
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10.1-1751-వచనము 
కని తద్ీయ ర్ూప వయో లావణా వ ైభవ గాంభీర్ా చాతుర్ా తేజఞ విశ్ేషంబులకు 
సంతసరంచి, మనోభవశరాకాీంతయిెై ర్థారోహ్ణంబు గోర్ుచుని యవిరారోహ్ం 
జూచి, పర పంథవ రాజలోకంబు చూచుచుండ మందగమనంబున గంధసరంధుర్ంబు 
ల్మలం జనుద్ెంచి ఫేర్వంబుల నడిమిభాగంబుుఁ గ్నిచను కంఠీర్వంబు క ైవడి 
నిఖిల భూపాలగణంబుల గణింపక దృణీకర ంచి రాజకనాకం ద్ెచిు హ్ర  తన 
ర్థంబుమీుఁద నిడికొని భూనభోంతరాళ్ంబు నిండ శంఖ్ంబు పూర ంచుచు 
బలభదుిండు తోడ నడవ, యాదవవాహినీ పర వృతుండెై ద్ాిర్కానగర్మార్్ంబు 
పటిట  చనియిె; నంత జరాసంధవశు ల ైన రాజు లందఱు హ్ర పరాకమీంబు విని 
సహింప నోపక. 

10.1-1752-మతేతభ వికీీడతిము 
ఘన సరంహ్ంబుల కీర త నీచమృగముల్ గ కైొని చందంబునన్ 
మన కీర్ుత ల్ గ్ని బాలుఁ ద్యడొ కనుచు నునాెదంబుతో గోపకుల్ 
చనుచునాి ర్ద్;ె శ్ౌర్ా మ్మనిటికి? మీ శసాత ర సతముల్ గాలపనే? 
తనుమధాన్ విడిప్రంపమే్ని నగరే ధ్ాతీిజనుల్ కంీతలన్.  

10.1-1753-వచనము 
అని యొండొర్ులుఁ ద్ెలుపుకొని, రోషంబులు హ్ృదయంబుల నిలుపుకొని, 
సంర్ంభించి, తనుతాిణంబులు వహించి, ధనురాద్వ సాధనంబులు ధర యించి, 
పంతంబులాడి, తమతమ చతుర్ంగబలంబులం గూడి, జరాసంధ్ాదులు 
యదువీర్ుల వ ంటనంటుఁ ద్ాుఁకి, నిలునిలుమని ధ్వకకర ంచి పల్లకి, యుకుకమిగ ల్ల, 
మహమధర్ంబుల మీుఁద సల్లలధ్ార్లు కుర యు ధ్ారాధర్ంబుల చందంబున బాణ 
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వరి్ంబులు గుర యించిన యాదవసేనలం గల దండనాయకులు కోదండంబు 
ల కికడి, గుణంబులు మొోయించి; ర్పుపడు. 

10.1-1754-కంద పదాము 
అర బల భట సాయకముల 
హ్ర బలములు గపపుఁబడిన నడర డు భీతిన్ 
హ్ర మధా సరగు్ తోడను 
హ్ర వదనముుఁ జూచెుఁ జకితహ్ర ణేక్షణయిెై.  

10.1-1755-వచనము 
ఇట ి  చూచిన. 

10.1-1756-కంద పదాము 
వచుెద ర్ద్ె యదువీర్ులు 
వచిుెద ర్ర సేన న లి వ ైర్ులు పె్లుచన్ 
నొచుెదర్ును విచెుదర్ును 
జచుెదర్ును నేడు చూడు జలజాతాక్మ!  

10.1-1757-వచనము 
అని ర్ుకిెణీద్ేవిని హ్ర  యూర్డించె; నంత బలభద ిపిముఖ్ుల ైన యదువీర్ులు 
పళి్యవేళ్ మినుినం బనిి బలుప్రడుగు లడర ంచు ప్ెనుమొగుళ్ు వడువున 
జరాసంధ్ాద్వ పర పంథవరాజచకంీబు మీుఁద నవకీ పరాకీమంబున శిఖిశిఖ్ా సంకాశ 
నిశిత శిల్మముఖ్ నారాచ పిముఖ్ంబుల ైన బహ్ువిధ బాణపర్ంపర్లు గుర య 
నద్వయును విదళిత మతత  మాతంగంబును, విచిేని తుర్ంగంబును విభిని 
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ర్థవర్ూధంబును, వినిహ్త పద్ాతియూధంబును, విఖ్ండిత వాహ్ వార్ణ 
ర్థారోహ్ణ మసతకంబును, విశకల్లత వక్ోమధా కర్ణ కంఠ కపో ల హ్సతంబును, 
విసో ుటిత కపాలంబును, వికీర్ణ కేశజాలంబును, విపాటిత చర్ణ జాను 
జంఘంబును, విదళిత దంత సంఘంబును, విఘటిత వీర్మంజీర్ 
కేయూర్ంబును, విభషిట కుండల కిరీట హార్ంబును, విశీుత వీరాలాపంబును, 
విద్ార్ామాణ గద్ాకుంత తోమర్ పర్శు పటిటస పాిస కర్వాల శూల చకీ 
చాపంబును, వినిపాతిత కేతన చామర్ ఛతింబును, విలూన తనుతాిణంబును, 
వికీర్ామాణ ఘోటకసంఘ ర ంఖ్ాసముదూధ త ధర్ణీపరాగంబును, వినషట ర్థ 
వేగంబును, వినివార త సూత మాగధ వంద్వ వాదంబును, వికుంఠ త హ్యహేష్ా 
పటహ్ భాంకార్ కర్టిఘటా ఘ్మంకార్ ర్థనేమి పటాతాకర్ తుర్గ నాభిఘంటా 
ఘణఘణాతాకర్ వీర్హ్ుంకార్ భూషణ ఝణఝణాతాకర్ నిసాసణ ధణధణాతాకర్ 
మణినూపుర్ కేంీకార్ కింకిణీ కిణకిణాతాకర్ శింజనీటంకార్ భట పర్సపర్ధ్వకాకర్ 
నాదంబును, వినిర ాదామాన రాజసమూహ్ంబును, విదామాన 
ర్కతపవిాహ్ంబును, విశీూయమాణ భూతబేతాళ్ కలకలంబును, విజృంభమాణ 
ఫేర్వ కాక కంకాద్వ సంకులంబును, బచిల్లత కబంధంబును బభిూత పలల 
గంధంబును బది్ీప్రత మే్ద్య  మాంస ర్ుధ్వర్ ఖ్ాదనంబును, బవిర తత డాకినీ 
పమిోదంబును, నయి యుండె; నపుపడు. 
10.1-208- రాజలోక పలాయనంబు 

10.1-1758-చంపకమాల 

మగ డి చల్లంచి పాఱుచును మాగధ ముఖ్ుాలు గూడి యొకకచ  ో
వగచుచు నాల్లుఁ గోలపడినవాని కియీం గడు వ చునూర్ుుచున్ 
మొగమునుఁ దప్రపదే్ర్ుఁ దమ ముందఱుఁ బొ కుకచునుని చైెదుాతోుఁ 
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బగతుర్ చేతిలోుఁ బడక పాిణముతోడుత నునివాుఁడవే.  

10.1-1759-వచనము 
అని మఱియును. 

10.1-1760-ఆటవ లద్వ 
బతిుకవచుు నొడలుఁ బాిణంబు లుండినుఁ; 
బతిుకు గల్లగ నేని భార్ా గలదు; 
బతిికితీవు; భార్ాపట ట  దైె్వమ్మఱుంగు; 
వగవ వలదు చెైదా! వలదువలదు.  

10.1-1761-వచనము 
వినుము, ద్ేహ్ధ్ార  సితంతుిండు గాుఁడు, జంతగిానిచేతి జంతపిుబొ మె క ైవడి 
నీశిర్తంత ిపరాధ్ీనుండెై, సుఖ్దుఃఖ్ంబులందు నర్తనంబులు సలుపుుఁ; ద్ొ లి్ల 
యిేను మథురాపుర్ంబుప్ెైుఁ బద్వయిేడు మాఱులు పరాకీమంబున విడిసర, 
సపతదశవార్ంబులు చకిచీేత నిర్ూెల్లత బలచకుీండన ై కామపాలుచేతం బట ట బడి 
కృషుణ ండు గర్ుణ చేసర విడిప్రంచి పుచిున వచిు కమీెఱ నిర్ువద్వమూ 
డక్్హిణులం గూడుకొని పదున నిమిదవ మాఱు ద్ాడిచేసర శతుివులం ద్యల్ల 
విజయంబు చేకొంటిని యిటిట  జయాపజయంబులందు హ్రి్శ్లకంబులం జ ంద నే 
న నిండు; నేటి ద్వనంబున నీ కృషుణ  న ద్వర  పో ర్ మనరాజలోకంబెలి నుగాీక్షుం 
గూడికొని పో ర న నోడుదు మింతియ కాక దైె్వయుకతంబెైన కాలంబునం జేసర 
లోకంబులు పర భమిించుచుండును; అద్వయునుం గాక. 

10.1-1762-మతేతభ వికీీడతిము 
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తమకుం గాలము మంచిద్ెైన మనలం ద్ెైరలోకా విఖ్ాాతి వి 
కమీులన్ గ ల్లుర  యాదవుల్ హ్ర  భుజాగర్ింబునన్ నేడు; కా 
లము మే్ల ై చనుద్ెంచెనేని మనమున్ లక్ించి విద్ేిషులన్ 
సమర్క్ోణి జయింత; మింతపనిక ై శంకింప నీకేటికిన్.  
10.1-209- ర్ుకిె  యనువాని భంగంబు 

10.1-1763-వచనము 
అని యిట ి  జరాసంధుండు నతని యొద్వా  రాజులును శిశుపాలుని పర తాపంబు 
నివార ంచి, తమతమ భూములకుం జనిర ; శిశుపాలుండు ననుచర్ 
సేనాసమే్తుండయి తన నగర్ంబునకుం జనియిె నంత ర్ుకిె యనువాుఁడు 
కృషుణ ండు రాక్షసవివాహ్ంబునం దన చెల్లయల్లం గ్నిపో వుటకు సహింపక, 
యిేకాక్్హిణీబలంబుతోడ సమర్సనాిహ్ంబునం గృషుణ ని వ నుదగ ల్ల పో వుచుుఁ 
దన సార్థవతో యిటినియిె. 

10.1-1764-ఉతపలమాల 

బలి్లదు, ననుి భీషెజనపాలకుమార్కుుఁ జిని చేసర నా 
చెల ి ల్ల ర్ుకిెణిం గ్నుచుుఁ జికకని నికకపు బంట బో ల  నీ 
గ్లిుఁడు పోయిెడిన్; ర్థము గూడుఁగుఁ ద్యలుము; తేజితోలిస 
దాలి పర్ంపర్న్ మదముుఁ బాప్ెదుఁ జూపె్ద నా పతిాపమున్.  

10.1-1765-వచనము 
అని యిట ి  ర్ుకిె హ్ర  కొలంద్వ యిెఱుంగక సార్థవ నదల్లంచి ర్థంబుుఁ 
గూడంద్యల్లంచి గోపాలక! వ నిముచు! నిమిషమాతంిబు నిలు నిలు” మని 
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ధ్వకకర ంచి, బలువింట నార  యిెకికంచి మూడు వాుఁడి తూపుల హ్ర  నొప్రపంచి 
యిటినియిె. 

10.1-1766-ససీ పదాము 
మా సర వాుఁడవా మా పాపుఁ గ్నిపో వ? ; 
 నేపాటి గలవాడ? వేద్వ వంశ? 
మ్మందు జనిెంచితి? వ కకడుఁ బెర గ తి? ; 
 వ యాద్వ నడవడి? యెివిుఁ డెఱుుఁగు? 
మానహమనుుఁడ వీవు; మరాాదయును లేదు; 
 మాయ గ ైకొని కాని మలయ రావు; 
నిజర్ూపమున శతుినివహ్ంబుప్ెైుఁ బో వు; 
 వసుధ్ీశుుఁడవు గావు వావి లేదు;  

10.1-1766.1-ఆటవ లద్వ 
కొమె నిముె; నీవు గుణర్హితుండవు 
విడువు; విడువవేని విలయకాల 
శిఖిశిఖ్ా సమాన శితశిల్మముఖ్ముల 
గర్ి మ్మలిుఁ గ్ందుుఁ గలహ్మందు.  

10.1-1767-వచనము 
అని పల్లకిన నగధర్ుండు నగ , యొకక బాణంబున వాని కోదండంబు ఖ్ండించి, 
యాఱు శర్ంబుల శరీర్ంబు దూఱనేసర, యిెనిమిద్వ విశిఖ్ంబుల ర్థాంబులం 
గూల్లు, ర ండముెల సార్థవంజంప్ర, మూడువాుఁడి తూపులం గేతనంబుుఁ దుించి 
మఱియు నొకక విలింద్వనం దుించి, వ ండియు నొకక ధనువు పటిటన విదళించి 
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కమీంబునుఁ బర ఘ పటిటస శూల చరాెసర శకిత తోమర్ంబులు ధర యించినం 
దునుకలు చేసర కీమెఱ నాయుధంబు ల నిి యిెతితన ననిియు శకలంబులు 
గావించె; నంతటం దనివిజనక వాుఁడు ర్థంబు డిగ ్  ఖ్డ్హ్సుత ండెై దవానలంబుప్ెైుఁ 
బడు మిడుత చందంబునం గద్వసరన ఖ్డ్ కవచంబులు చూర్ణంబులు చేసర, 
సహింపక మ్మఱుంగులు చెదర్ నడిదంబు ప్ెఱికి జళిప్రంచి వాని శిర్ంబు 
తెగవేయిుదునని గమకించి, నడచుచుని నడాంబు వచిు ర్ుకిెణీద్ేవి 
హ్ర చర్ణార్విందంబులు పట ట కొని యిటినియిె. 

10.1-1768-మతతకోకలిము 
నినుినీశిర్ు ద్ేవద్ేవుని నిర్ణయింపుఁగ లేక యో 
సనుితామలకీర తశ్లభిత! సర్ిలోకశర్ణా! మా 
యని యిాతుఁడు నేడు చేస ెమహాపరాధము నీ యెిడన్ 
ననుి మనిన చేసర కావు మనాథనాథ! దయానిథీ!  

10.1-1769-మతతకోకలిము 
కలి లేదని వినివించుట గాదు వలిభ! యిాతనిన్ 
బలిిదుం ద్ెగుఁజూచితేనియు భాగావంతుల మ్మైతి మే్ 
మలుి ుఁ డయిెా ముకుందుుఁ డమశిర్ుుఁ డంచు మోద్వతు ల ైన మా 
తలి్లదండుిలు పుత ిశ్లకము ద్ాల్లు చికుకదు రీశిరా!  

10.1-1770-మతేతభ వికీీడతిము 
అని డగు్ తితకతో మహాభయముతో నాకంప్రతాంగంబుతో 
వినతశ్ాీంత ముఖ్ంబుతో శీుతిచలద్ేిణీకలాపంబుతోుఁ 
గనుద్యయిన్ జడిగ్ని బాషపములతోుఁ గనాాలలామంబు మొొ 
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కికన ర్ుకిెం ద్ెగ వేయిుఁబో క మగ డెం గృషుణ ండు రోచిషుణ ుఁడెై.  

10.1-1771-వచనము 
ఇట ి  చంపక బావా! ర్మెని చిఱునగవు నగుచు వానిం, బటిట  బంధ్వంచి, 
గడాంబును మీసంబునుం దలయును నొక కతితవాతి యముెన రేవులువాఱుఁ 
గ్ఱిగ  విర్ూప్రం జేసె; నంతట యదువీర్ులు పర్సెైనాంబులం బాఱుఁద్యల్ల, 
తతసమీపంబునకు వచిు; ర్పుపడు హ్తపాిణుండెై కట ట బడియుని ర్ుకిెం జూచి 
కర్ుణజేసర, కామపాలుండు వాని బంధంబులు విడిచి హ్ర  డగ్ఱి యిటినియిె. 

10.1-1772-కంద పదాము 
తలమనక భీషెనందనుుఁ 
దలయును మూతియును గ్ఱుగుఁ దగవే? బంధుం 
దలయును మూతియు గ్ఱుగుట 
తల తఱుుఁగుటకంటెుఁ దుచేతర్ము మహాతాె!  

10.1-1773-కంద పదాము 
కొందఱు ర పులని కీడును; 
గ్ందఱు హితులనుచు మే్లుగూర్పవు; నిజ మీ 
వందఱి యందును సముుఁడవు; 
ప ందుఁగ నేలయా విషమబుద్వధ? ననంతా!  

10.1-1774-వచనము 
అని వితర కంచి పల్లకి ర్ుకిెణీద్ేవి నుపలక్ించి యిటినియిె. 

10.1-1775-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
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తోడంబుటిటనవాని భంగమునకున్ దుఃఖించి మా కృషుణ  న  
గా్ డం జూడకు మమె పూర్ిభవకరాెధ్ీనమ్మై పాిణులం 
గీడున్ మే్లునుజ ందు; లేుఁ డొకుఁడు శిక్ింపంగ ర్క్ింప నీ 
తోడంబుట ట వు కర్ెశ్ేష పర భూతుం డయిెా నే డమ యెిడన్.  

10.1-1776-కంద పదాము 
చంప్ెడి ద్యషము గల్లగ నుఁ 
జంపుఁ జనదు బంధుజనులుఁ జను విడువంగాుఁ 
జంప్రన ద్యషము సరదధము 
చంపుఁగ మఱి యిేల ముని చచిున వానిన్.  

10.1-1777-ఆటవ లద్వ 
బహి్ెచేత భూమిపతుల కీ ధర్ెంబు 
గల్లపతంబు రాజాకాంక్షుఁ జేసర 
తోడిచూలు న ైనుఁద్యడుఁబుటిటనవాుఁడు 
చంపుచుండుుఁ గూీర్ చర తుుఁ డగుచు.  

10.1-1778-కంద పదాము 
భూమికి ధన ధ్ానాములకు 
భామలకును మానములకుుఁ బాిభవములకుం 
గామించి మీుఁదుుఁ గానర్ు 
శ్ర ీమదమున మానధనులు చెనుఁకుదు ర్ర్ులన్.  

10.1-1779-వచనము 
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వినుము, ద్ెైవమాయం జేసర దే్హాభిమానుల ైన మానవులకుం బగవాుఁడు 
బంధుండు ద్ాసీనుండు నను భేదంబు మోహ్ంబున సరదధం బయి యుండు 
జలాదుల యందుుఁ జందసిూరాాదులును ఘటాదులందు గగనంబును బెకుకల ై 
కానంబడు భంగ  ద్ేహ్ధ్ార్ుల కందఱకు నాతె యొకకండయుాను బెకకండెైర 
తోుఁచు; నాదాంతంబులు గల యిా ద్ేహ్ంబు దవిా పాిణ గుణాతెకంబెై, యాతె 
యందు నవిదా చేతుఁ గల్లపతంబెై, ద్ేహిని సంసార్ంబునం ద్వపిుప సూర్ుాండు 
తటసుథ ండెై యుండం బకిాశమానంబుల ైన దృషరట  ర్ూపంబులుంబో ల  నాతె 
తటసుథ ండెై యుండ ద్ేహేంద్వియంబులు పకిాశమానంబు లగు నాతెకు 
వేఱొ కకటితోడ సంయోగవియోగంబులు లేవు వృద్వధ  క్షయంబులు 
చందకిళ్లకుంగాని చందుినికి లేని క ైవడి జనెనాశంబులు దే్హ్ంబునకుంగాని 
యాతెకుుఁ గలుగనేర్వు; నిదబిో యిన వాుఁడాతెను విషయఫలానుభవంబులు 
చేయించు తెఱంగున న ఱుక లేని వాుఁడు నిజము గానియర్థంబు లందు 
ననుభవము నొందుచుండు కావున. 

10.1-1780-కంద పదాము 
అజాఞ నజ మగు శ్లకము 
విజాఞ నవిలోకనమున విడువుము నీకుం 
బజిాఞ వతికిం దగున ే
యజాఞ నుల భంగ  వగవ నంభోజముఖీ!  

10.1-1781-వచనము 
ఇట ి  బలభదుినిుఁచేతుఁ దె్లుపంబడి ర్ుకిెణీద్ేవి దుఃఖ్ంబు మాని యుండె; నట 
ర్ుకిె యనువాుఁడు పాిణావశిషుట ండెై, విడువంబడి తన విర్ూపభావంబునకు 
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న ర యుచు హ్ర ం గ ల్లచికాని కుండినపుర్ంబు చ్ర్నని పతిిజఞచేసర, 
తతసమీపంబున నుండె; నివిిధంబున. 
10.1-210- ర్ుకిె ణ ీకలాాణంబు 

10.1-1782-కంద పదాము 
రాజీవలోచనుుఁడు హ్ర  
రాజసమూహ్ముల గ ల్లు రాజస మొపపన్ 
రాజిత యగు తన పుర కిని 
రాజాననుఁ ద్ెచెు బంధురాజి నుతింపన్.  

10.1-1783-వచనము 
అంత నయాాదవేందుిని నగర్ంబు సమార్బా వివాహ్ కృతాంబును బివర్తమాన 
గీత వాదా నృతాంబును, బతిిగృహాలంకృతాశ్ేష నర్నారీ వర్్ంబును, 
బర ణయమహ్ో తసవ సమాహ్ూయమాన మహమపాల గజఘటా గండమండల 
ద్ానసల్లలధ్ారాసరకత రాజమార్్ంబును బతిిద్ాిర్ మంగళాచార్ సంఘటిత కమీుక 
కదళికా కర్ూపర్ కుంకుమాగర్ు ధూపద్ీప పర పూర్ణకుంభంబును, విభూషరత 
సకల గృహ్వేద్వకా కవాట ద్ేహ్ళీ సతంభంబును, విచిత ికుసుమాంబర్ ర్తితోర్ణ 
విరాజితంబును, సముదూధ త కేతన విభాిజితంబును న ై యుండె; నవిసర్ంబున. 

10.1-1784-మతేతభ వికీీడతిము 
ధుివకీర తన్ హ్ర  ప్ెండిియాడె నిజ చేతోహార ణిన్ మాన వ ై 
భవ గాంభీర్ా విహార ణిన్ నిఖిల సంపతాకర ణిన్ సాధు బాం 
ధవ సతాకర ణిుఁ బుణాచార ణి మహాద్ార దయి సంహార ణిన్ 
సువిభూష్ాంబర్ ధ్ార ణిన్ గుణవతీచూడామణిన్ ర్ుకిెణిన్.  
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10.1-1785-కంద పదాము 
సతులుం ద్ార్ును బరర్ులు 
హితమతిుఁ గానుకలు దె్చిు యిచిుర  కర్ుణో 
నిత వర ధషుణ లకును మా 
నిత రోచిషుణ లకు ర్ుకిెణీకృషుణ లకున్.  

10.1-1786-కంద పదాము 
హ్ర  ప్ెండిి కిుఁ గ ైకేయక 
కుర్ు సృంజయ యదు విదర్ా కుంతి నరేందుిల్ 
పర్మానందముుఁ బొ ంద్వర  
ధర్ణీశులలోన గాఢతాతపర్ామునన్.  

10.1-1787-కంద పదాము 
హ్ర  యిా తెఱుఁగున ర్ుకిెణి 
నర్ుదుగుఁ గ్నివచిు ప్ెండిియాడుట విని దు 
షకర్కృతా మనుచు వ ఱగం 
ద్వర  రాజులు రాజసుతులు ద్వకుకల న లిన్.  

10.1-1788-ఆటవ లద్వ 
అనఘ! యాద్వలక్ిె యిెనై ర్ుకిెణితోడుఁ 
గీడీ సలుపుచుని కృషుణ ుఁ జూచి 
పటటణంబులోని పజి లులిసరలి్లర  
ప్ీితు లగుచు ముకతభీతు లగుచు.  
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10.1-1789-వచనము 
అని చెప్రప. 
10.1-211- పూర ణ 

10.1-1790-కంద పదాము 
కువలయర్క్ాతతపర్! 
కువలయదళ్నీలవర్ణకోమలద్ేహా! 
కువలయనాథశిరోమణి! 
కువలయజనవినుత విమలగుణసంఘాతా!  

10.1-1791-మాల్లని 

సర్సరజనిభహ్సాత ! సర్ిలోకపశిసాత ! 
నిర్ుపమ శుభమూరీత! నిర్ెలార్ూఢకీరీత! 
పర్హ్ృదయవిద్ార!ీ భకతలోకోపకారీ! 
గుర్ుబుధజనతోషీ! ఘోర్ద్ెైతేయశ్లషీ!  

10.1-1792-గదాము 
ఇద్వ శ్రపీర్మే్శిర్కర్ుణాకల్లత కవితావిచితి కేసనమంతిిపుత ిసహ్జపాండితా 
పో తనామాతా పణిీతంబయిన శ్రమీహాభాగతం బను మహాపురాణంబునందు 
ద్ేవకీద్ేవి వివాహ్ంబును, గగనవాణీశవీణంబును, గంసో ద్ేకింబును, వసుద్ేవ 
పాిర్థనయును యోగమాయా పభిావంబును, బలభదుిని జనెంబును, బహిాెద్వ 
సుర్సోత తంిబును, గృష్ాణ వతార్ంబును, ఘోషపవిేశంబును, 
యోగనిద్ాిచర తంబును, నందపుతోితసవంబును, బూతనా సంహార్ంబును, 
శకటభంజనంబును, దృణావర్ుత  మర్ణంబును, గరా్ గమనంబును, నారాయణాద్వ 
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నామనిరేాశంబును, బాలకీడీయును, మృదాక్షణంబును, వాసుద్ేవ 
వదనగహ్ిర్విలోకామానాఖిల లోకాలోకనంబును, నవనీత చౌర్ాంబును, 
యశ్లద్ారోషంబు, నులూఖ్లబంధనంబు, నర్ుా నతర్ుయుగళ్ నిపాతనంబును, 
నలకూబర్ మణిగీవీుల శ్ాపమోక్షణంబును, బృంద్ావన గమనంబును, 
వతసపాలనంబును, వతాససుర్ వధయును, బకదనుజ విద్ార్ణంబు, నఘాసుర్ 
మర్ణంబును, వతాసపహ్ర్ణంబును, నూతన వతసబాలక కలపనంబును, బహి్ె 
వినుతియు, గోపాలకతింబును, గారా్భాసుర్ దమనంబును, కాళియఫణి 
మరా్నంబును, గర్ుడ కాళియ నాగ విరోధ కథనంబును, బలింబాసుర్ 
హింసనంబును, దవానలపానంబును, వరి్ర్ుత  వర్ణనంబును, శర్తాకల 
లక్షణంబును, వేణు విలాసంబును, హేమంత సమయ సమాగమంబును, 
గోపకనాాచర త హ్విషా వతింబును, గాతాాయనీ సేవనంబును, 
వలివీవసాత ర పహ్ర్ణంబును, విపవినితా దతాత ని భోజనంబు, నిందయిాగ 
నివార్ణంబును నందముకుంద సంవాదంబును, పర్ిత భజనంబును, 
బాష్ాణసల్లలవరి్ంబును, గోవర్ధనోదధర్ణంబును, వర్ుణకింకర్ుండు 
నందునిగ్నిపోయిన హ్ర  తెచుుటయును, వేణుపూర్ణంబును, గోప్రకాజన 
ఘోషనిర్్మంబును, యమునాతీర్ వనవిహ్ర్ణంబును, గృష్ాణ ంతరాధ నంబును, 
ఘోషకామనీ గణానేిషణంబును, గోప్రకాగీతలును, హ్ర  పసినితయును, 
రాసకీడీనంబును, జలకేళియును, సర్పర్ూపకుండెైన సుదర్శన విద్ాాధర్ుండు 
హ్ర చర్ణతాడనంబున నిజర్ూపంబు పడయుటయును, శంఖ్చూడుండను 
గుహ్ాకుని వధ్వంచుటయును, వృషభాసుర్ విదళ్నంబును, నార్ద్యపద్ేశంబున 
హ్ర  జనెకథ న ఱంగ  కంసుండు ద్ేవకీవసుద్ేవుల బదుధ లం జేయుటయును, 
ఘోటకాసుర్ుండెైన కేశియను దనుజుని వధ్వయించుటయును, నార్ద 
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సుత తియును, వోామద్ానవ మర్ణంబు, నకూీరాగమంబు, నకూీర్ రామకృషుణ ల 
సలాి పంబును, ఘోషనిర్్మంబును, యమునా జలాంతరాళ్ంబున నకూీర్ుండు 
హ్ర  విశిర్ూపంబును గాంచుటయు, నకూీర్ సతవంబును, మథురానగర్ 
పవిేశంబును, ర్జక వధయును, వాయక మాల్లకులచే 
సమాెనంబునొందుటయును, కుబాా  పసిాదకర్ణంబును, ధనుర్ాంగంబును, 
గంసు దుసిపింబును, గువలయాప్ీడ ప్ీడనంబును, ర్ంగసథల పవిేశంబును, 
జాణూర్ ముషరటకుల వధయును, గంస వధయును, వసుద్ేవద్ేవకీబంధ 
మోక్షణంబు, నుగసీేను రాజాసాథ పనంబును, రామకృషుణ లు సాంద్ీపుని వలన 
విదాలభాసరంచుటయును, సంయమనీనగర్ గమనంబును, గుర్ుపుత ిద్ానంబు, 
నుదధవుని ఘోషయాతయిును, భమిర్గీతలును, గుబాా వాస గమనంబును, 
గర నగర్ంబునకు నకూీర్ుండు చని కుంతీద్ేవి నూరార్ుుటయును, 
గంసభార్ాలగు నసరత  పాిసుత లు జరాసంధునకుుఁ గంసుమర్ణం 
బెఱింగ ంచుటయును, జరాసంధుని దండయాతయిును, మథురానగర్ 
నిరోధంబును, యుదధంబున జరాసంధుండు సపతదశ వార్ంబులు 
పలాయితుండగుటయును, నార్దప్ేిర తుండెై కాలయవనుండు మథుర్ప్ెై 
ద్ాడివ డలుటయును, ద్ాిర్కానగర్ నిరాెణంబును, మథురాపుర్నివాసులం 
దన యోగబలంబున హ్ర  ద్ాిర్కానగర్ంబునకుం ద్ెచుుటయును, 
కాలయవనుడు హ్ర  వ ంటజని గ ర గుహ్ యందు నిద్వతిుండెైన 
ముచికుందునిదృషరటవలన నీఱగుటయును, ముచికుందుండు హ్ర ని సంసుత తి 
చేసర తపంబునకుం జనుటయును, జరాసంధుండు గీమెఱ రామకృషుణ లప్ెై 
నేతెంచుటయును, బవిరి్ణ పర్ితారోహ్ణంబును, గ ర దహ్నంబును, 
గ ర డిగ్నుఱికి రామకృషుణ లు ద్ాిర్కకుం జనుటయును, ర్ుకిెణీ జననంబును, 
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ర్ుకిెణీ సంద్ేశంబును, వాసుద్ేవాగమనంబును, ర్ుకిెణీ గహీ్ణంబును, 
రాజలోక పలాయనంబును, ర్ుకిె యనువానిభంగంబును, 
ర్ుకిెణీకలాాణంబును యను కథలుుఁ గల దశమసకంధంబు నందుుఁ 
బూర్ిభాగము సమాపతము. 
 



 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

దశమ సకంధము – ఉతతర్ భాగము 

10.2-1- ఉపో ద్ాా తము 

10.2-1-కంద పదాము 
శ్రకీర్! పర శ్లషరత ర్ 
తాికర్! కమనీయగుణగణాకర్! కార్ు 
ణాాకర్! భీకర్శర్ ధ్ా 
రాకంప్రతద్ానవేంద!ి రామనరేంద్ాి!  

10.2-2-వచనము 
మహ్నీయగుణగర షుఠ లగు నముెనిశ్ేషీుఠ లకు నిఖిల పురాణవాాఖ్ాాన 
వ ైఖ్రీసమే్తుండెైన సూతుం డిటినియిె; నట ి  పాియోపవిషుట ండెైన 
పరీక్ినిరేందుిండు ర్ుకిెణీపర ణయానంతర్ంబున న ైన కథావృతాత ంతం బంతయు 
వినిప్రంపు మనిన శుకయోగీందుిం డిటినియిె. 

10.2-2- పిదుామి జనెంబు 

10.2-3-ఉతపలమాల 

తామర్సాక్షునంశమున దర్పకుుఁ డమశిర్ుకంటిమంటలం 
ద్ా మును దగుధ ుఁడె;ై ప్రదపుఁ దతపర్మే్శుని దే్హ్లబిధక ై 
వేమఱు నిషఠ ుఁ జేసర హ్ర  వీర్ామునం బభివించె ర్ుకిెణీ 
కామిని గర్ామం దసుర్ఖ్ండను మాఱట మూర తయో యనన్.  
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10.2-4-వచనము 
అంత నా డింభకుండు పదిుాముిండను ప్ేర్ విఖ్ాాతుం డయిెా; నా శిశువు 
సూతికాగృహ్ంబునం దలి్ల ప ద్వుఁగ ట నుండం దనకు శతుిండని యెిఱింగ  
శంబర్ుండను రాక్షసుండు దన మాయాబలంబునం గామర్ూప్ర యిెై వచిు 
కొనిపోయి సముదంిబులో వ ైచి జనియిె; నంత నా శ్ాబకుండు జలధ్వజలంబున 
ద్వగుఁబడ నొడిసర యొక మహామీనంబు మింొగ ; నందు. 

10.2-5-కంద పదాము 
జాల్లుఁ బడి పాఱు జలచర్ 
జాలంబులుఁ బో వనీక చని రోష్ాగ ి 
జాిలలు నిగుడుఁగ నూర్క 
జాలంబులు వ ైచిపట ట  జాలర్ు లంతన్.  

10.2-6-వచనము 
సముదంిబులోన నా మీనంబును దతసహ్చర్ంబుల ైన మీనంబులనుం బటిటకొని 
తెచిు శంబర్ునకుం గానికుఁగా నిచిున నతండు “వండి తెండ”ని మహానస 
గృహ్ంబునకుం బంచిన. 

10.2-7-కంద పదాము 
రాజునగర  యడబాలలు 
రాజీవముకడుపు వచిిు రాజనిభాసుాన్ 
రాజశిశువుుఁ గని చెప్రపర  
రాజీవదళాక్ియిెైన ర్తికి నరేంద్ాి!  
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10.2-8-వచనము 
అంత నార్దుండు వచిు బాలకుని జనెంబును శంబరోద్య ాగంబును 
మీనోదర్పవిేశంబునుం జ ప్రపన విని యా ర్తి మాయావతి యను ప్ేర్ 
శంబర్ునియింట బాతివతిాంబు సలుపుచు దహ్న దగుధ ండయిన తన ప్ెనిమిటి 
శరీర్ ధ్ార్ణంబు సేయుట క దుర్ు చూచుచునాద్వ గావున; నయార్ాకుండు 
దర్పకుండని తెల్లసర మ్మలిన పుతాిర థనియిెైన తెఱంగున శంబర్ుని యనుమతి 
వడసర సూపకార్ుల యొదా నుని పాపనిం ద్ెచిు పో షరంచుచుండె; నా 
కుమార్ుండును శ్రఘకొాలంబున నార్ూఢ య్వనుండెై. 

10.2-9-కంద పదాము 
సుందర్ మగు తన ర్ూపము 
సుందర్ు లగకమాఱు ద్ేఱి చూచినుఁ జాలున్ 
సౌందర్ా మే్మి చెపపను? 
బొ ంద్దె మని డాయు బుద్వధ ుఁ బుటిటంచు, నృపా!  

10.2-10-ససీ పదాము 
చకకని వార్ల చకకుఁ దనంబున; 
 కుపమింప న విండు యోగుాుఁ డయిెా! 
మికికల్ల తపమున మ్మఱయు నంబికకు న ై; 
 శంకర్ు న విండు సగము సేస!ె 
బహి్ెతిమును బొ ంద్వ పర్ుఁగు విధ్ాతను; 
 వాణిక ై యిెవిుఁడు వావి సెఱిచె! 
వేయిడాుఁగులతోడి విబుధ లోకేశుని; 
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 మూర తకి న విుఁడు మూల మయిెా!  

10.2-10.1-తేటగీతి 

మునుల తాల్లమి క విుఁడు ములుి  సూపు 
మగల మగువల న విండు మర్ులుకొలుపు! 
గుసుమధనువున న విండు కొను విజయము 
చిగుర్ువాలున న విండు సరకుకవఱుచు?  

10.2-11-వచనము 
అని తనుి లోకులు వినుతించు పభిావంబులు గల్లగ  పదెదళ్లోచనుండును, 
బలింబబాహ్ుండును, జగనోెహ్నాకార్ుండును న ైన పంచబాణునిం గని 
లజాా హాస గర ాతంబు ల ైన చూపులం జూచుచు మాయావతి సుర్త భాింతిుఁ 
జేసరనం జూచి పదిుాముిం డిటినియిె. 

10.2-12-మతతకోకలిము 
నా తనూభవుుఁ డమతుఁ డంచును నాన యించుక లేక యో! 
మాత! నీ విద్వ యిేమి? నేుఁ డిట  మాతృ భావము మాని సం 
ప్ీితిుఁ గామినిభంగ ుఁ జేసెదు ప్ెకుక విభమిముల్ ? మహా 
ఖ్ాాత వృతితకి నీకు ధర్ెము గాదు మోహ్ము సేయుఁగాన్.  

10.2-13-వచనము 
అనిన ర్తి యిటినియిె; “నీవు నారాయణనందనుండ వ ైన కందర్ుపండవు; 
పూర్ికాలంబున నేను నీకు భార్ా న ైన ర్తిని; నీవు శిశువ ై యుండున డ 
నిరా్యుండెై ద్ొంగ ల్ల తలి్లం ద్ొఱంగుఁజేసర శంబర్ుండు కొని వచిు నినుి నీర్ధ్వలో 
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వ ైచిన నొకక మీనంబు మిొంగ ; మీనోదర్ంబు వ డల్ల తీవు; మీుఁదటి కార్ా 
మాకర ణంవుము. 

10.2-14-కంద పదాము 
మాయావి వీుఁడు దుర్ెతి 
మాయుఁడు సంగర్ములం దమర్ుత యల గ లుచున్ 
మాయికర్ణమున వీనిన్ 
మాయింపుము మోహ్నాద్వ మాయలచేతన్.  

10.2-15-మతతకోకలిము 
పాపకర్ుెుఁడు వీుఁడు నినిిుఁటుఁ బటిట  తెచిున లేచి నా 
పాపుఁ డెకకడుఁ బో యిెనో? సుతుుఁ బాప్రతే విధ్వ యంచుుఁ ద్ా 
గేపీుుఁ బాసరన గోవు భంగ ని ఖినియిెై పడి గాఢ సం 
తాపయిెై నిను నోుఁచి కాంచిన తలి్ల కుయిాడ కుండునే?  

10.2-16-వచనము 
అనిపల్లకి మాయావతి మహానుభావుండెైన పదిుాముినికి సర్ి శతుి మాయా 
వినాశిని యైెిన మహామాయ విదా నుపద్ేశించె; నివిిధంబున. 

10.2-3- శంబరోదాగంబు 

10.2-17-మతేతభ వికీీడతిము 
గుర్ు మాయార్ణవేద్వయిె,ై కవచియిెై, కోదండియిె,ై బాణియిెై 
హ్ర జుం డయర ! నిశ్ాట! వ ైచితివి నాుఁ డంభోనిధ్వన్ ననుి, ఘో 
ర్ర్ణాంభోనిధ్వ వ ైతు నినుి నిద్ె వే ర్మెంచుుఁ జీర న్ మనో 
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హ్ర్ ద్వవాాంబర్ు నులిసదానుజ సేనాడంబర్ున్ శంబర్ున్.  

10.2-18-చంపకమాల 

అదల్లచి యిట ట  కృషణసుతుుఁ డాడిన నిషుఠ ర్ భాషణంబులం 
బదహ్తమ్మై వడిం గవియు పనిగరాజముుఁ బో ల్ల శంబర్ుం 
డదర్ుచు లేచి వచిు గద నచుాతనందను వేసిె నుజావల 
ద్వాదుర్కఠోర్ఘోష సమభీషణనాదము చేసర యార్ుుచున్.  

10.2-19-కంద పదాము 
దనుజేందుిుఁడు వేసిరన గదుఁ 
దన గదచేుఁ బాయ నడిచి దనుజులు బెదర్న్ 
దనుజాంతకుని కుమార్ుుఁడు 
దనుజేశుని మీుఁద నార ు తన గద వ ైచెన్.  

10.2-20-వచనము 
అంత నా ర్కకసుండు వ కకసంబగు రోషంబునుఁ దనకు ద్ొ లి్ల మయుం 
డెఱింగ ంచిన ద్ెైతేయమాయ నాశయీించి మింటికి న గసర, పంచబాణునిప్ెై 
బాణవరి్ంబు గుర సరన; నమెహార్థుండు నొచిుయు సంచల్లంపక మచుర్ంబున 
సర్ిమాయా వినాశిని యైెిన సాతిత వక మాయం బయిోగ ంచి దనుజుని బాణవృషరట  
నివార ంచె; మఱియు వాుఁడు భుజగ గుహ్ాక ప్రశ్ాచ మాయలు పనిి నొప్రపంచిన 
ననిియుం దప్రపంచి. 

10.2-21-కంద పదాము 
దండధర్ మూర తుఁ గ ైకొని 
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యొండాడక చకిసీూనుుఁ డుగతీరాసరన్ 
ఖ్ండంిచె శంబర్ుని తలుఁ 
గుండల కోటీర్ మణులు గుంభిని రాలన్.  

10.2-22-కంద పదాము 
చిగురాకడిదపు ధ్ార్ను 
జగములుఁ బర్వశము సేయు చలపాద్వకి ద్ొ  
డాగు నుకకడిదంబునుఁ దన 
పగతుం ద్ెగ వేయిు టెంత పని చింతింపన్?  

10.2-23-కంద పదాము 
బెగడుచు నుండుఁగ శంబర్ుుఁ 
ద్ెగడుచు బూవింటిజఞదు ధ్ీర్గుణంబుల్  
వొగడుచు గుర సరర  ముదమున 
న గడుచుుఁ గుసుమముల ముసుర్ు నిరా్ర్ు లధ్వపా!  

10.2-4- ర్తీపిదుాముిలాగమనంబు 

10.2-24-వచనము 
ఇట ి  శంబర్ుని వధ్వయించి విలసరలుి చుని యించువిలుకానిం గ్ంచు 
నాకాశచార ణియిెైన యా ర్తీద్ేవి, గగనపథంబుుఁబటిట  ద్ాిర్ 
కానగరోపర భాగమునకుం జనుద్ెంచిన. 

10.2-25-ఆటవ లద్వ 
మ్మఱుుఁగుుఁద్ీగ తోడి మే్ఘంబు క ైవడ ి
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యువిదతోడ మింటి నుండి కదల్ల 
యర్ుగుద్ెంచె మదనుుఁ డంగనాజనములు 
మ్మలుఁగుచుని లోనిమే్డకడకు.  

10.2-26-మతేతభ వికీీడతిము 
జలదశ్ాాముుఁ బలింబబాహ్ుయుగళ్ళం జంద్ాిననున్ నీల సం 
కులవకాీలకుుఁ బీతవాసు ఘనవక్షున్ సరంహ్మధుాన్ మహ్ో  
తపలపతేత రక్షణు మందహాసలల్లతుం బంచాయుధున్ నీర్జా 
క్షులు ద్ారేమఱుపాటుఁ జూచి హ్ర  యంచుం డాుఁగ  ర్యిెైాయిెడన్.  

10.2-27-కంద పదాము 
కొందఱు హ్ర  యగు నందుర్ు, 
కొందఱు చిహ్ిములు కొనిికొనిి హ్ర కి లే 
వందుర్ు, మ్మలిన  తెల్లయుద 
మందుర్ు మర్ుుఁ జూచి కొంద ఱబలలు గుముల ై.  

10.2-28-కంద పదాము 
హ్ర  యని వ నుచని ప్రదపన్ 
హ్ర ుఁ బో ల డువాుఁడు గాని హ్ర  గాుఁ డనుచున్ 
హ్ర మధా లలినలిన 
హ్ర నందను డాయ వచిు రాశుర్ామునన్.  

10.2-29-ఉతపలమాల 

అనుిలు సేర్ వచిు మర్ు నందఱుుఁ జూడుఁగుఁ ద్ాను వచిు సం 
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పని గుణాభిరామ హ్ర పటటపుద్ేవి విదర్ాపుతిి కేీ 
గనుిల నా కుమార్కుని క వైడి నేర్పడుఁ జూచి బో టితోుఁ 
జనుిలు సేుఁప నిటినియిె సంభమిద్ెైనాము లులిసరలిుఁగన్.  

10.2-30-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఈ కంజేక్షణుుఁ డమ కుమార్తిలకుం డమ యిందుబింబాననుం 
డమ కంఠీర్వమధుాుఁ డిచుటికి నేుఁ డెందుండి యేితెంచెనో 
యిా కలాాణునిుఁ గని భాగావతి మునేి నోములన్ నోుఁచెనో 
యిే కాంతామణియందు వీని కన నో యేికాంతుుఁ డమ కాంతునిన్.  

10.2-31-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
ఆళీ! నా తొలుచూల్ల పాపనికి బో రాకడించి నే సూతికా 
శ్ాలామధా విశ్ాలతలపగత న ై చనిిచిు నిద్వంిప నా 
బాలున్ నా చనుుఁబాలకుం జ ఱిచి యేి పాపాతుెలే తోివ ము 
నేి ల్మలం గ్నిపోయిరో? శిశువుుఁ ద్ా నే తలి్ల ర్క్ించెనో!  

10.2-32-కంద పదాము 
కొడుకుఁడు నా ప ద్వగ ుఁటిలోుఁ 
జ డపోియిన నాుఁటనుండి చెల్లయా! తెల్లయం 
బడ ద్ే వార్తయు నతుఁడే 
వడువున న చోుట నిల్లచి వర తంచెడినో!  

10.2-33-కంద పదాము 
ఇంద్ాుఁక వాుఁడు బది్వకిన 
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సంద్ేహ్ము లేదు ద్ేహ్చాతుర్ావయ 
సౌసందర్ాంబుల లోకులు 
వంద్వంపుఁగ నితనియంతవాుఁ డగుుఁ జుమీె!  

10.2-34-మతేతభ వికీీడతిము 
అతివా! సరదధము నాుఁటి బాలకున కీ యాకార్ మీ వర్ణ మీ 
గతి యిా హాసవిలోకనసిర్ము ల్మ గాంభీర్ా మీ కాంతి వీుఁ 
డతుఁడే కాుఁదగు నునివార్లకు నా యాతేెశు సార్ూపా సం 
గతి సరద్వధంపదు; వీనియందు మిగులం గ్తూహ్లం బయిెాడిన్.  

10.2-35-కంద పదాము 
ప దల డి ముదమునుఁ జితతము 
గదల డి నా యెిడమమూుఁపు, గనుిల వ ంటం 
బొ దల డి నానంద్ాశీులు 
మ్మదల డిుఁ బాల్లండిుఁ బాలు; మే్లయిెాడినో!  

10.2-36-వచనము 
అని డయలాయమాన మానసయిెై వితర కంచుచు. 

10.2-37-కంద పదాము 
తనయుుఁ డని నొడువుఁ దలుఁచును; 
దనయుుఁడు గా కుని మిగులుఁ దతిగ్ని సవతుల్  
తను నగ యిెద ర్ని తలుఁచు; న 
తను సంశయ మలమికొనుఁగుఁ దనుమధా మద్వన్.  
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10.2-38-వచనము 
ఇట ి  ర్ుకిెణీద్ేవి విచార ంచుచుండ లోపల్లనగర  కావల్లవార వలన విని కృషుణ ండు 
ద్ేవకీవసుద్ేవులం ద్యడొకని చనుద్ెంచి సర్ిజుఞ ం డయుా నేమియు వివర ంపక 
యూర్కుండె; నంత నార్దుండు సనుద్ెంచి శంబర్ుుఁడు గుమార్ునిం గ్నిపో వుట 
మొదల ైన వార్త ల ఱింగ ంచిన. 

10.2-39-కంద పదాము 
చచిునబాలుుఁడు గమీెఱ 
వచిున కియీ వచెుుఁ బెకుకవరి్ములకు నీ 
సచుర తు నేుఁడు గంటిమి; 
చెచుెర్ మున ిటిట  తపము సేయంబడెనో?  

10.2-40-వచనము 
అని యంతఃపుర్ కాంతలును, ద్ేవకీవసుద్ేవ రామకృషుణ లును 
యథయచితకమీంబున నా దంపతుల ద్వవాాంబరాభర్ణాలంకృతుల సతకర ంచి 
సంతోషరంచిర ; ర్ుకిెణీద్ేవియు నందనుం గ్ుఁగ ల్లంచు కొని.  

10.2-41-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
అనాి! నా చనుుఁ బాప్ర నినుి దనుజుం డంభోనిధ్వన్ వ ైచెనే 
యెినేి  వరి్ము లయిెాుఁ బాసర సుత! నీ వేరీతి జీవించి యిే 
సనాిహ్ంబున శతుి గ ల్లుతివొ? యాశుర్ాంబు సంధ్వల ి డిన్ 
నినుిం గాంచితి నింతకాలమునకున్ నే ధనాతం జ ంద్వతిన్.  

10.2-42-వచనము 
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అని కొడుకుం జూచి సంతోషరంచి కోడల్లగుణంబులు క ైవార్ంబు సేసర, 
వినోద్వంచుచుండె; నంత ద్ాిర్కానగర్ంబు పజిలు విని హ్ర ించి; ర్ందు. 

10.2-43-కంద పదాము 
సరర ప్ెనిమిటి పుతత రకుుఁ డగు 
మర్ుుఁ గని హ్ర ుఁ జూచినటి మాతలు దమలోుఁ 
గర్ుఁగుదు ర్ుఁట, పర్కాంతలు 
మర్ుుఁ గని మోహాంధకార్ మగిలు గారే?  

10.2-44-వచనము 
అని చెప్రప శుకుం డిటినియిె 

10.2-45-కంద పదాము 
సతాి జితుత  నిశ్ాచర్ 
శతుి నకుం గీడు సేసర సద్వినయముతోుఁ 
బుతి,ి శమంతకమణియును 
మ్మైతిిం గ్ని తెచిు యిచెు మనుజాధ్ీశ్ా!  

10.2-46-వచనము 
అనిన విని రా జిటినియిె. 

10.2-47-ఆటవ లద్వ 
శ్ౌర  కేమి తపుప సతాిజితుుఁడు సేసెుఁ? 
గూుఁతు మణిని నేల కోర  యిచెు? 
నతని క ట ి  కల్లగ  నా శమంతకమణి 
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విపమిుఖ్ా! నాకు విసతర ంపు.  

10.2-5- శమంతకమణ ిప ందుట 

10.2-48-వచనము 
అనిన విని శుకయోగ వర్ుాం డిటినియిె; సతాిజితతనువాుఁడు సూర్ుానకు భకుత ండెై 
చెల్లమి సేయ నతనివలన సంతసరంచి సూర్ుాండు శమంతకమణి నిచెు; నా మణి 
కంఠంబున ధర యించి సతాిజితుత  భాసకర్ుని భంగ  భాసమానుం డెై 
ద్ాిర్కానగర్ంబునకు వచిున దూర్ంబున నతనిం జూచి జనులు మణిపిభాపటల 
తేజఞహ్ృతదృషుట లయి సూర్ుాం డని శంకించి వచిు హ్ర  కిటినిర . 

10.2-49-కంద పదాము 
నారాయణ! ద్ామోదర్! 
నీర్జదళ్నేత?ి చకి!ీ నిఖిలేశ! గద్ా 
ధ్ార్ణ! గోవింద! నమ 
సాకర్ము యదుపుతత ర! నితాకలాాణనిధ్ీ!  

10.2-50-మతేతభ వికీీడతిము 
ద్వవిజాధ్ీశిర్ు ల్లచుగ ంతుర్ు గద్ా ద్ేవేశ! నిన్ జూడ యా 
దవ వంశంబున గూఢమూర తవి జగతాత ర ణుండవ ై యుండుఁగా 
భవద్ీయాకృతిుఁ జూడ నేుఁడిద్ె ర్ుచిపచిేని ద్వగాాగుుఁడెై 
ర్వియో, నీర్జగర్ుాుఁడయ  యొకుఁడు సేర్న్ వచెు మార్్ంబునన్.  

10.2-51-వచనము 
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అని యిట ి  పల్లకిన మూఢజనులుఁ జూచి గోవిందుండు నగ  మణి సమే్తుండెైన 
సతాిజితుండుగాని సూర్ుాండు గాుఁడని పల్లక ; నంత సతాిజితుండు 
శ్రయీుతంబయి మంగళాచార్ంబెైన తన గృహ్ంబునకుం జని, మహమసుర్ులచేత 
నిజద్ేవతా మంద్వర్ంబున నమెణి శ్ేషీఠ ంబు పవిేశంబు సేయించె; నద్వయును 
బతిిద్వనంబు న నిమిద్వ బార్ువుల సువర్ణంబు గల్లగ ంచు చుండు. 

10.2-52-కంద పదాము 
ఏ రా జేల డు వసుమతి 
నా ర్తిము పూజామానమగు నకకడ రో 
గార షట సర్ి మాయిక 
మారీ దుర ాక్ష భయము మాను; నరేంద్ాి!  

10.2-53-కంద పదాము 
అమెణి యాదవ విభునకు 
నిమెని హ్ర  యడుగ నాతుఁ డమక ధనేచేం 
బొ మెని పల్లక ను, జకికీి 
నిమెణి యిాకుని మీుఁద నేమౌ ననుచున్.  

10.2-6- పిసనేుడు వధ్వంపబడుట 

10.2-54-వచనము 
అంత. 

10.2-55-చంపకమాల 

అడర డు వేడకుఁ గంఠమున నమెణిుఁ ద్ాల్లు పసిేనుుఁ డొకక నాుఁ 
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డడవికి ఘోర్వనామృగయార్తి నేగ న వానిుఁ జంప్ర పైె్ుఁ 
బడ ిమణిుఁ గ్ంచు నొకక హ్ర  పాఱుఁగ ద్ాని వధ్వంచి డాసర యిే 
ర్పడుఁ గన  జాంబవంతుుఁడు పభిాతతద్వగంతము నా శమంతమున్.  

10.2-56-కంద పదాము 
కని జాంబవంతుుఁ డా మణిుఁ 
గ్నిపోయి సమీప శ్ ైలగుహ్ుఁ జొచిు ముదం 
బునుఁ దన కూర మిసుతునకు 
ఘనకేళీకందుకంబుగాుఁ జేసె, నృపా!  

10.2-7- సతాి జితుని నింద్ారోపణ 

10.2-57-వచనము 
అంత సతాిజితుండు తన సహ్ో దర్ుండెైన పసిేనునిం గానక దుఃఖించుచు. 

10.2-58-మతేతభ వికీీడతిము 
మణి కంఠంబునుఁ ద్ాల్లు నేుఁ డడవిలో మావాుఁడు వర తంపుఁగా 
మణకి ై పటిట  వధ్వంచినాుఁడు హ్ర కిన్ మరాాద లే దంచు దూ 
షణముం జేయుఁగ వాని దూషణముుఁ గంసధింసర యాల్లంచి యేి 
వణిమున్ నా యెిడ లేదు, నింద గల్లగ న్ వార ంచు టే రీతియో?  

10.2-59-వచనము 
అని వితర కంచి. 

10.2-60-మతేతభ వికీీడతిము 
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తనవార లిుఁ బసిేనుజాడుఁ ద్ెలుపం దర కంచుచున్ వచిు త 
దినవీథవం గన  నేలుఁ గూల్లన మహాశింబుం బసిేనుం బిసే 
నుని హింసరంచినసరంహ్మున్ మృగపతిన్ నొప్రపంచిఖ్ండించి యేిుఁ 
గ న భలూి కము స చిుయుని గుహ్యుం గృషుణ ండు రోచిషుణ ుఁడెై.  

10.2-61-వచనము 
కని తన వ ంట వచిున పజిల న లి గుహాముఖ్ంబున విడిచి, సాహ్సంబున 
మహానుభావుం డెైన హ్ర  నిర్ంతర్ నిబిడాంధకార్ బంధుర్ంబయి, భయంకర్ంబెై, 
విశ్ాలంబయిన గుహాంతరాళ్ంబు స చిు; చని యకకడ నొకక బాలున క దుర్ు 
దర్శనీయ కేళీకందుకంబుగా వేలింగటటుఁబడిన యమెణి శ్ేషీఠ ంబుుఁ గని హ్ర ంప 
నిశుయించి. 

10.2-62-కంద పదాము 
మ్మలిన పదము ల్లడుచు యదు 
వలిభుుఁ డా శిశువుకడకు వచిున గుండెల్  
జలినుఁగుఁ జూచి కంపము 
మొలింబుగ ద్ానిద్ాద్వ మొఱప్ెటెట  నృపా!  

10.2-8- జాంబవతి పర ణయంబు 

10.2-63-వచనము 
అంత నా ధిని విని బలవంతుండెైన జాంబవంతుుఁడు వచిు తన సాిమి యని 
కృషుణ  న ఱుంగక పాికృత పుర్ుషుండని తలంచి కృషుణ నితో ర్ణంబు చేసె; నందు. 

10.2-64-కంద పదాము 
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పలలమునకుుఁ బో ర డు డే 
గల కియీ శసత రములుఁ దర్ులుఁ గర్ముల విజయిే 
చేల నిర్ువద్వయిెనిమిద్వ ద్వన 
ములు వోర ర  నగచరేందమిుఖ్ుాుఁడు హ్ర యున్.  

10.2-65-కంద పదాము 
అడిదములుుఁ దర్ులు విఱిగ న 
బెడదిము లగు మగతనములు బిఱుతివక వడిం 
బిడుగులవడువునుఁ బడియెిడి 
ప్రడకిిటిపో ట లను గలన బెర్సర ర ర్ువుర్ున్.  

10.2-66-శ్ార్ూా ల వికీీడితము 
సపష్ాట హ్ంకృతు లులిసరలి హ్ర యున్ భలూి కలోకేశుుఁడున్ 
ముష్ాట ముషరట  నహ్ర ిశంబు జయసమోెహ్ంబునం బో ర్ుచ ుోఁ 
బుషరటం బాసర ముకుంద ముషరటహ్తులం బూర్ణశమీోప్ేతుుఁడెై 
ప్రష్ాట ంగోర్ు శరీర్ుుఁడెై యతుఁడు ద్ా భీతాతుెుఁడెై యిటినున్.  

10.2-67-వచనము 
“ద్ేవా! నినుిుఁ బురాణపుర్ుషు నధ్ీశిర్ు విషుణ ం బభివిషుణ  న ఱుంగుదు; 
సర్ిభూతంబులకుం బాిణ పతిాప ధ్ెైర్ాబలంబులు నీవ; విశింబునకు 
సర్్సరథతిలయంబు ల విరాచర ంతుర్ు, వార కి సర్్ సరథతిలయంబులుఁ జేయు 
నీశిర్ుండవు నీవ; యాతెవు నీవ” యని మఱియును. 

10.2-68-ససీ పదాము 
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బాణాగ ి న విుఁడు పఱప్ర పయోరాశి; 
 నింకించి బంధ్వంచి యేిపు మాప్ెుఁ 
బర్ుఁగ న విుఁడు పతిాపపభిారాశిచే; 
 ద్ానవగరాింధతమస మడుఁచెుఁ 
గంజాతములు దె్ంిచు కర భంగ  న విుఁడు; 
 దశకంఠుకంఠబృందములు దుించె 
నా చందసిూర్ామ్మై యమర్ు లంకారాజా; 
 మునకు న విుఁడు విభీషణుని నిల్లప్ ె

10.2-68.1-తేటగీతి 

ననుి నేల్లన లోకాధ్వనాథుుఁ డెవిుఁ 
డంచితోద్ార్కర్ుణార్సాబిధ  యిెవిుఁ 
డాతుఁడవు నీవ కావ ; మహాతె! నేుఁడు 
మాఱుపడి యిెగు్  సేసరతి మఱవవలయు.  

10.2-69-వచనము 
అని యిట ి  పర్మభకుత ండయిన జాంబవంతుండు వినుతించిన నతని శరీర్ 
నిగహీ్ నివార్ణంబుగా భకతవతసలుండెైన హ్ర  దన కర్ంబున నతని మే్ను నిమిర  
గంభీర్భాషణంబుల నిటినియిె. 

10.2-70-కంద పదాము 
ఈ మణి మాచేుఁ బడె నని 
తామసు లగనర ంచు నింద దప్ెపడు కొఱక ై 
నీ మంద్వర్ మగు బిలమున 
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కే మర్ుద్ెంచితిమి భలుి కేశిర్! వింట!ే  

10.2-71-వచనము 
అనిన విని సంతసరంచి జాంబవంతుుఁడు మణియునుం, దన కూుఁతు జాంబవతి 
యను కనాకామణియునుం దె్చిు హ్ర కిం గానికుఁగా సమర పంచె; నటముని 
హ్ర వ ంట వచిున వార్లు బిలంబువాకిటం బండెంిడు ద్వనంబులు హ్ర రాక 
క దుర్ుచూచి వేసర  వగచి పుర్ంబునకుం జని; ర్ంత ద్ేవకీవసుద్ేవులును 
ర్ుకిెణియును మిత ిబంధు జాఞ తి జనులును గుహ్ స చిు కృషుణ ండు రాక చిక క 
నని శ్లకించి. 

10.2-72-కంద పదాము 
దుర్్మ మగు బిలమున హ్ర  
నిర్్తుుఁడెై చేర్వలయు నేుఁ డని పౌర్ుల్  
వర్్ముల ై సేవించిర  
దుర్్ం గృతకుశలమార్్ుఁ ద్యషరతభర్్న్.  

10.2-73-కంద పదాము 
డయలాయిత మానసుల  ై
జాల్లంబడి జనులు గ్లువుఁ జండిక పల్లక న్ 
బాలామణితో మణితో 
హేలాగతి వచుు నంబుజేక్షణుుఁ డనుచున్.  

10.2-74-కంద పదాము 
యతిము సఫలం బయిన స 



2530 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

పతి సమూహ్ములు బెగడుఁ బద్ాెక్షుం డా 
ర్తిముతోుఁ గనాాజన 
ర్తిముతోుఁ బుర కి వచెు ర్యమున నంతన్.  

10.2-75-కంద పదాము 
మృతుుఁ డెైనవాుఁడు పునరా 
గతుుఁడెైన కియీం దలంచి కనాామణి సం 
యుతుుఁడెై వచిున హ్ర ుఁ గని 
వితతోతసవ క్తుకముల వ లసరర  పౌర్ుల్ .  

10.2-9- సతాి జితుకు మణతిిర గ చుుట 

10.2-76-వచనము 
ఇట ి  హ్ర  దన పరాకమీంబున జాంబవతీద్ేవిం బర గహీించి, రాజసభకు 
సతాిజితుత ం బిల్లప్రంచి, తదిృతాత ంతం బంతయు న ఱిగ ంచి, సతాిజితుత నకు మణి 
నిచెు; నతండును సరగు్ వడి మణిం బుచుుకొని పశ్ాుతాత పంబు నొందుచు 
బలవద్విరోధంబునకు వ ఱచుచు నింటికిుఁ జని. 

10.2-77-కంద పదాము 
పాపాతుెల పాపములం 
బాపంగా నోపునటిట  పద్ాెక్షునిప్ెైుఁ 
బాపము గల దని నొడివిన 
పాపాతుెని పాపమునకుుఁ బార్ము గలద్ే?  

10.2-78-మతేతభ వికీీడతిము 
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మితభాషరతిము మాని యేిల హ్ర ప్ెై మిథాాభియోగంబు సే 
సరతిుఁ? బాపాతుెుఁడ నర్థలోభుుఁడను దుశిుతుత ండ మతుత ండ దు 
ర్ెతి నీ దే్హ్ముుఁ గాలపనే? దుర తమే్ మార్్ంబునం బాయు? నే 
గతిుఁ గంసార  పసినుిుఁ డెై మనుచు నన్ గార్ుణా భావంబునన్?  

10.2-79-ఆటవ లద్వ 
మణిని గూుఁతు నిచిు మాధవు పదములు 
పట ట కొంటినేని బదిుకు గలదు 
సంతసరంచు నతుఁడు సదుపాయమగు నిద్వ 
సతా మితర్ వృతిత ుఁ జకకుఁబడదు.  

10.2-10- సతాభామా పర ణయంబు 

10.2-80-మతేతభ వికీీడతిము 
అని యిబాంగ  బహ్ుపకిార్ముల నేకాంతసుథ ుఁడెై యింటిలోుఁ 
దన బుద్వాం బర కించి నీతి గని, సతాిజితుత  సంపాిపత  శ్ల 
భనుుఁడెై యిచెు విపతపయోధ్వతర కిన్ భామామనోహార కిన్ 
దనుజాధ్ీశవిద్ార కిన్ హ్ర కిుఁ గాంతార్తిమున్ ర్తిమున్.  

10.2-81-ఉతపలమాల 

తామర్సాక్షుుఁ డచుాతుుఁ డుద్ార్యశ్లనిధ్వ ప్ెండిియాడె నా 
నా మనుజేంద ినంద్వత గుణసరథతిలక్షణ సతాభామ ను 
ద్ాా మ పతివతిాతి నయ ధర్ె విచక్షణతా దయా యశః 
కామను సతాభామను ముఖ్దుాతినిర ాతసో మ నయిెాడన్.  
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10.2-82-కంద పదాము 
మణి యిచిునాుఁడు వాసర్ 
మణి నీకును; మాకుుఁ గలవు మణులు; కుమారీ 
మణి చాలు నంచుుఁ గృషుణ ుఁడు 
మణి సతాిజితుత నకును మర్లుఁగ నిచెున్.  

10.2-83-వచనము 
అంత నకకడుఁ గుంతీసహితులయిన పాండవులు లాక్ాగార్ంబున దగుధ ల ైర్ని విని 
నిఖిలార్థ దర్శనుండయుాను, గృషుణ ండు బలభద ిసహితుండెై కర నగర్ంబునకుం 
జని కృప విదుర్ గాంధ్ారీ భీషె ద్యిణులం గని దుఃఖ్ఞపశమనాలాపంబు 
లాడుచుండె; నయిెాడ. 

10.2-11- శతధనుిుఁడుమణిగ్నిపో వుట 

10.2-84-ససీ పదాము 
జగతీశ! విన వయా శతధనుిుఁ బొ డగని; 
 యకూీర్ కృతవర్ె లాపతవృతిత  
మన కితుత  ననుచు సమెతిుఁ జేసర తన కూుఁతుుఁ; 
 బద్ాెక్షునకు నిచిు పాడి దప్ెప 
ఖ్లుుఁడు సతాిజితుత ుఁ, డలయ కే కియీ న ైన; 
 మణిపుచుుకొనుము నీమతము మ్మఱసర 
యని తనుిుఁ బేరిేుఁప నా శతధనుిుఁడు; 
 పశువుుఁ గటికివాుఁడు పటిట  చంపు 
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10.2-84.1-ఆటవ లద్వ 
కర్ణి నిదుర్వోవుఁ గడుఁగ  సతాిజితుత ుఁ 
బటిట  చంప్ర, వాని భామ ల లి 
మొఱలువ టట లోభమునుఁ జేసర మణి గ్ంచుుఁ 
జనియిె నొకక నాుఁడు జనవరేణా!  

10.2-85-వచనము 
ఇట ి  హ్తుం డెైన తండింి గని శ్లకించి సతాభామ యతనిం ద్ెైలద్యిణియందుుఁ 
బెటిటంచి హ్సరతపుర్ంబునకుం జని సర్ిజుఞ ండెైన హ్ర కి సతాిజితుత  మర్ణంబు 
వినివించిన హ్ర యును బలభదుిండు నీశిర్ులయుాను మనుషా భావంబుల 
విలప్రంచి; ర్ంత బలభద ిసతాభామా సమే్తుండెై హ్ర  ద్ాిర్కా నగర్ంబునకు 
మర్ల్లవచిు శతధనుిం జంప్ెద నని తలంచిన; న ఱింగ  శతధనుిండు 
పాిణభయంబునుఁ గృతవర్ుె నింటికిం జని తనకు సహాయుండవు గమెని 
పల్లకినం గృతవర్ె యిటినియిె. 

10.2-86-ఉతపలమాల 

అకకట! రామకృషుణ లు మహాతుెలు వార్ల క గు్  సేయుఁగా 
నికకడ న విుఁ డయపు? విను మే్ర్పడుఁ గంసుుఁడు బంధుయుకుత ుఁడెై 
చికకుఁడ?ె మునుి మాగధుుఁడు సేనలతోుఁ బద్వయిేడు తోయముల్  
ద్వకుకలుఁ బాఱుఁడ!ే మనకు దృషటము, వార్ల లావు వింతయిే?  

10.2-87-వచనము 
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అని యుతతర్ంబు సెప్రపన విని శతధనుిం డకూీర్ుని యింటికిం జని హ్ర తోడ 
పగకుంద్యడు ర్మెని చీర న నకూీర్ుండు హ్ర  బలపరాకీమ ధైె్ర్ాసెైథర్ాంబు 
లుగ్డించి మఱియు నిటినియిె. 

10.2-88-ససీ పదాము 
ఎవిుఁడు విశింబు న లి సల్మలుుఁడెై; 
 పుటిటంచు ర్క్ించుుఁ బొ ల్లయుఁ జేయు, 
న వినిచేషటల న ఱుుఁగర్ు బిహాెదు; 
 ల విని మాయ మోహించు భువన, 
మే్డేండిపాపుఁడెై యిే విభుుఁ డొకచేత; 
 గో ర్క్షణమునక ై కొండ న తెత , 
న విుఁడు కూటసుథ ుఁ డమశిర్ుుఁ డదుాత; 
 కర్ుెుఁ డనంతుండు కర్ెసాక్ి,  

10.2-88.1-తేటగీతి 

యటిట ఘనునకు శ్ౌర కి ననవర్తము 
మొొక కదము గాక; విద్ేిషమునకు నేము 
వ ఱతు మొలిము నీ వొండు వ ంటుఁ బొ ముె 
చాలు పద్వవేలువచెు నీ సఖ్ామునను.  

10.2-12- శతధనుినిదుి ంచుట 

10.2-89-వచనము 
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అని యిటికూీర్ుం డుతతర్ంబు పల్లకిన నమెహామణి యకూీర్ుని యొదా నునిచి, 
వ ఱచి శతధనుిండు తుర్గార్ూఢుండెై శతయోజన దూర్ంబు సనియిె; గర్ుడ 
కేతనాలంకృతంబెైన తేర కిక రామ కృషుణ లు వ నుచని; ర్ంత నతండును 
మిథవలానగర్ంబుుఁజేర  తతసమీపంబు నందు. 

10.2-90-చంపకమాల 

తుర్గము డిగ ్  తలిడముతో శతధనుిుఁడు పాదచార యిెై 
పర్ువిడుఁ బో కు పో కు మని పదెదళాక్షుుఁడు గూడుఁ బాఱి భీ 
కర్గతి వాని మసతకము ఖ్ండితమ్మై పడ వేసిెుఁ జకమీుం 
బర హ్తద్ెైతాచకమీుుఁ బభిాచయ మోద్వతద్ేవశకమీున్.  

10.2-91-వచనము 
ఇట ి  హ్ర  శతధనుిని వధ్వయించి వాని వసత రంబులందు మణి వ దకి లేకుండటుఁ 
ద్ెల్లసర బలభదుినికడకు వచిు “శతధనుిం డూర్క హ్తుం డయిెా, మణి లే” 
దనిన బలభదుిం డిటినియిె. 

10.2-92-ససీ పదాము 
ఆ మణి శతధనుిుఁ డపహ్ర ంచుట నికక; 
 మ్మవిర చే ద్ాుఁప నిచిునాుఁడొ? 
వేగమ్మ నీ వేుఁగ  వ దకుము పుర లోన; 
 వ ైద్ేహ్ు దర శంప వాంఛ గలదు, 
పోయి వచెుద, నీవు ప మెని వీడొకని; 
 మ్మలిన రాముండు మిథవలుఁ జొచిు 
పోయిన జనకుండు ప డగని హ్ర ించి; 
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 యిెంతయుుఁ బిియముతో న దుర్ు వచిు 

10.2-92.1-తేటగీతి 

యర్యాపాద్ాాద్వ కృతాంబు లాచర ంచి 
యిచుగ ంచిన వసుత వు ల లి నిచిు 
యుండు మని భకిత చేసరన నుండె ముసల్ల; 
కువలయిేశిర్! మిథవలలోుఁ గ్నిి యిేండుి .  

10.2-93-వచనము 
అంత దురోాధనుండు మిథవలానగర్ంబునకుం జనుద్ెంచి జనకరాజుచేత 
సమాెనితుండెై. 

10.2-13- దురోాధగద్ావిధ్ాాభాాసము 

10.2-94-కంద పదాము 
చలమున గాంధ్ారేయుుఁడు 
లల్లత గద్ాయుదధగ్శలము నేర ుుఁ దగన్ 
హ్ల్లచే నాశితీనిరా్ర్ 
ఫల్లచేుఁ ద్ెై రలోకావీర్భటగణబల్లచేన్.  

10.2-95-వచనము 
అటుఁ గృషుణ ండును ద్ాిర్కానగర్ంబునకుం జని శతధనుిని మర్ణంబును మణి 
లేకుండుటయును, సతాభామకుం జ ప్రప, సతాభామాప్రియకర్ుండు గావున 
సతాిజితుత నకుుఁ బర్లోకకియీలు సేయించె; నకూీర్ కృతవర్ెలు శతధనుి 
మర్ణంబు విని వ ఱచి ద్ాిర్కానగర్ంబు వ డల్ల బహ్ుయోజన దూర్భూమికిం 
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జని; ర్కూీర్ుండు లేమిం జేసర వానలు లేక మహ్ో తాపతంబులును, శరీర్ మానస 
తాపంబులును ద్ాిర్కావాసులకు సంభవించిన నందుల వృదధజనులు బెగడి హ్ర  
కిటినిర . 

10.2-96-ససీ పదాము 
కమలాక్ష! వినవయా! కాశ్రశుుఁ డేల డి; 
 కుంభిని వానలు గుర యకునిుఁ 
గోర  శిఫలుకనిుఁ గ్నిపోయి యతనికిుఁ; 
 గాంద్వని యనియిెడు కనా నిచిు 
కాశ్రవిభుండు సతాకర్ంబు సేసరన; 
 వానలు గుర సె నా వసుధమీుఁద; 
నాతని పుతత రకుుఁ డయిన యకూీర్ుండు; 
 నంతటివాుఁడు, మహాతపసరి 

10.2-96.1-ఆటవ లద్వ 
మర్ల్ల వచెునేని మాను నుతాపతంబు 
ల లి; వాన గుర యు నీ సథలమున; 
ద్ేవ! యతనిుఁ ద్యడితెప్రపంపు; మనిింపు; 
మానవలయుుఁ బీడ మానవులకు.  

10.2-97-వచనము 
అని పలుకు పె్దాల పలుకు లాకర ణంచి దూతలం బంప్ర కృషుణ ం డకూీర్ుని రావించి 
పూజించి ప్రియకథలు కొనిి సెప్రప సకలలోకజుఞ ండు గావున మృదుమధుర్ 
భాషణంబుల నతని కిటినియిె. 
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10.2-98-ససీ పదాము 
తా నేగుతఱి శతధనుిండు మణిుఁ ద్ెచిు; 
 నీ యింటుఁ బెట ట ట నిజము తెల్లసర 
నాుఁడ, సతాిజితుత నకుుఁ బుతత రకులు లేమి; 
 నతనికిుఁ గార్ాంబు లాచర ంచి 
వితతంబు ఋణమును విభజించుకొనియిెద; 
 ర్తని పుతిత రక ల లి, నతుఁడు పర్ుల 
చేత దుర్ెర్ణంబుుఁ జ ంద్వనాుఁ, డతనిక ;ై 
 సతకర్ెములు మీుఁద జర్ుపవలయు,  

10.2-98.1-ఆటవ లద్వ 
మఱి గహీింపు మీవ, మా యని నను నమెుఁ 
డెలమి బంధుజనుల క లిుఁ జూపు 
మయా! నీ గృహ్మున హాటక వేద్వకా 
సహితమఖ్ము లమర్ు సంతతమును.  

10.2-99-వచనము 
అని యిట ి  సామవచనంబులు హ్ర  పల్లకిన నకూీర్ుండు వసత రచేనింబెైన మణిం 
ద్ెచిు హ్ర  కిచిున. 

10.2-100-ఉతపలమాల 

సంతసమంద్వ బంధుజనసనిిధ్వకిన్ హ్ర  ద్ెచిు చూప్ె; న 
శ్ాీంతవిభాసమాన ఘృణిజాలపలాయిత భూనభోంతర్ 
ధ్ాింతము, హేమభార్చయవరి్ణవిసరెత ద్ేవ మానవ 
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సాింతముుఁ, గీర త పూర తద్వశ్ావలయాంతము నా శమంతమున్.  

10.2-101-కంద పదాము 
చకాీ యుధుుఁ డమ కియీుఁ దన 
యకూీ ర్తింబు జనుల కందఱకును ని 
ర్ికీముగుఁ ద్ెల్లప్ర కమీెఱ 
నకూీ ర్ుని కిచెు మణిుఁ గృపా కల్లతుండెై.  

10.2-102-కంద పదాము 
ఘనుుఁడు భగవంతుుఁ డమశిర్ుుఁ 
డనఘుుఁడు మణి ద్ెచిు యిచిునటిట  కథనమున్ 
వినినుఁ బఠ ంచినుఁ దలుఁచిన 
జనులకు దుర్ాశముుఁ బాపసంఘముుఁ దలుఁగున్.  

10.2-14- ఇందిపిసథ ంబున కర్ుగుట 

10.2-103-వచనము 
అంత నొకకనాుఁడు పాండవులం జూడ నిశుయించి సాతాకి పమిుఖ్ యాదవులు 
గ్లువుఁ బుర్ుష్ో తతముం డిందవిసిథపుర్ంబునకుం జనినం బాిణంబులంగనిన 
యింద్వయింబులభంగ  వార్ఖిలేశిర్ుం డెైన హ్ర ం గని క్ుఁగ ల్లంచుకొని; కృషుణ ని 
ద్వవాద్ేహ్సంగమంబున నిర్ూధ తకలెషుల ై యనురాగహాసవిభాసరతం బెైన 
ముకుందము ఖ్ార్విందంబు దర శంచి యానందంబు నొంద్వర ; గోవిందుండును 
యుధ్వషరఠ ర్ భీమసేనుల చర్ణంబులకు నభివందనంబులు సేసర యర్ుా ను 
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నాల్లంగనంబున సతకర ంచి, నకుల సహ్ద్ేవులు మొొకికన గుీచిుయెితిత , యుతతమ 
ప్ీఠంబున నాసీనుండెై యుండె; నపుపడు. 

10.2-104-కంద పదాము 
చంచదానకుచభారా 
కుంచితయిెై కొీతత  పె్ండిి కూుఁతు ర్గుట నిం 
చించుక సరగు్  జనింపుఁగుఁ 
బాంచాలతనూజ మొొక కుఁ బద్ాెక్షునకున్.  

10.2-105-వచనము 
అంత సాతాకి పాండువులచేతం బూజితుండెై యొకక ప్ీఠంబున నాసీనుండెై 
యుండెుఁ; దకికన యనుచర్ులును వార చేతుఁ బూజితుల ై కొల్లచి యుండిర ; 
హ్ర యుం గుంతీద్ేవి కడకుం జని నమసకర ంచి యిటినియిె. 

10.2-106-కంద పదాము 
అతాత ! కొడుకులుుఁ గోడలుుఁ 
జితాత నందముగుఁ బనులు సేయుఁగ నాతాె 
యతాత నుగవ ై యాజాఞ  
సతాత దులు గల్లగ  మనుద్ె సమోెదమునన్?  

10.2-107-చంపకమాల 

అనవుడుుఁ బేమి విహ్ిలత నందుచు గద్దభాషణంబులం 
గనుుఁగవ నశీుతోయములు గమీెుఁగుఁ గుంతి సుయోధనుండు సే 
సరన యపచార్ముం దలుఁచి చెంద్వన దుఃఖ్ముల లిుఁ జ ప్రప యా 
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దనుజవిరోధ్వ కిటినియిెుఁ దదాయుుఁ బెదాఱికంబు సేయుచున్.  

10.2-108-సీస పదాము 
అని! నీ చుటాట ల నర్యుదు! మఱవవు; 
 నీవు పుతెత ంచిన న మిెతోడ 
మా యని యేితెంచి మముుఁ జూచి పోయిెను; 
 నిల్లు యునాిర్ము నీ బలమున; 
నా ప్రనివాండకిు నాకు ద్వక కవిర్ు; 
 నేుఁ డాద్వగా నింక నీవ  కాక? 
యఖిల జంతువుల కీ వాతెవు గావునుఁ; 
 బర్ులు నా వార్ని భాింతి సేయ;  

10.2-108.1-తటేగతీి 

వయా! నా భాగామ్మటిటద్య? యనవర్తముుఁ 
జితతమున నుండి కర్ుణ మా చికుకల లిుఁ 
వాపుచుందువు గాద్ె! యో! పర్మపుణా! 
యదుకుమార్వరేణా! బుధ్ాగగీణా! . 

10.2-109-వచనము 
అనిన యుధ్వషరఠ ర్ుం డిటినియిె. 

10.2-110-మతేతభ వికీీడతిము 
పటటుఁగ లేర్ు నినుిుఁ దమభావము లందు సనందనాదు లే 
పట ట నన ైన, నటిట  గుణభదచిర తుిుఁడ వీవు, నేుఁడు మా 
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చుటటమ వంచు వచెుదవు; చూచెద వలుపలమ్మైన మముె; నే 
మ్మటిట  తపంబు చేసరతి మధ్ీశిర్! పూర్ిశరీర్ వేళ్లన్?  

10.2-111-వచనము 
అని ధర్ెజుండు దనుిుఁ బాిర థంచిన నిందపిసిథపుర్ంబు వార్లకు 
నయనానందంబు సేయుచు హ్ర  గ్నిి న లలు వసరయించి యుండె; 
నంద్ొకకనాుఁడు. 

10.2-15- అర్ుా నితోమృగయావినోదంబు 

10.2-112-మతేతభ వికీీడతిము 
తుర్గశ్ేషీఠము న కిక కంకటధనుసూత ణీశరోప్ేతుుఁడెై 
హ్ర తోడన్ వనభూమి కేగ  విజయుం డాసకుత ుఁడెై చంప్ె శం 
బర్ శ్ార్ూా ల తర్క్షు శలా చమరీ భలూి క గంధర్ి కా 
సర్ కంఠీర్వ ఖ్డ్ కోల హ్ర ణీ సార్ంగ ముఖ్ాంబులన్.  

10.2-113-కంద పదాము 
అచోుటుఁ బవితమిుల  ై
చచిున మృగరాజి న లి జననాథునకుం 
ద్ెచిు యొసంగ ర  మ్మచుుగుఁ 
జ చుెర్ నర్ుుఁ గ్ల్లు యుని సేవకు లధ్వపా!  

10.2-114-వచనము 
అంత నర్ుా నుండు నీర్ుపట ట న డసరసన, యమునకుం జని, య మెహార్థుల ైన 
నర్నరాయణు లందు వార ు జలంబులు ద్ాివి, యొక పుల్లనపది్ేశంబున నుండి. 
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10.2-115-ఉతపలమాల 

ఉపగతు ల ైన యటిట  పుర్ుషో్ తతమ పార్ుథ లు గాంచి రాపగా 
విపుల విలోల నీలతర్ వీచికలందు శిరోజభార్ ర్ు 
చాపహ్సరతాళిమాల్లక నుదంచిత బాల శశిపభిాల్లకం 
దపనుని బాల్లకన్ మదనదర్పణతులా కపో లపాల్లకన్.  

10.2-116-వచనము 
కని యచుాతుండు పంచిన వివిచుుండు సని యా కనా కిటినియిె. 

10.2-117-మతేతభ వికీీడతిము 
సుదతీ! యిెవిర  ద్ాన? వేమికొఱ కచిోుటం బవిర తంచె? ద్ె 
యాద్వ నీ నామము? కోర క యిెటిటద్వ? వివాహాకాంక్షతోుఁగూడి యిా 
నద్వకిన్ వచిునజాడ గానుఁబడె? ధనాంబయిెా నీ రాక, నీ 
యుదయాద్వసరథతి న లిుఁ జ పుప మబలా! యుదాతుకర్ంగేక్షణా!  

10.2-118-వచనము 
అనిన నర్ుా నునకుుఁ గాళింద్వ యిటినియిె. 

10.2-119-మతేతభ వికీీడతిము 
నర్వీరోతతమ! యిేను సూర్ుాని సుతన్; నాప్ేర్ు కాళింద్వ; భా 
సకర్ సంకల్లపతగేహ్మందు నద్వలోుఁ గంజాక్షు విషుణ ం బిభున్ 
వర్ుగాుఁ గోర  తపంబుసేయుదు; నొర్ున్ వాంఛింపుఁ; గృషుణ ండు వ 
నార్తిన్ వచిు వర ంచునంచుుఁ బల్లక న్ నా తండిి నాతోడుతన్.  

10.2-120-వచనము 
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అనిన విని ధనంజయుుఁ డా నీలవేణి పలుకులు హ్ర కిం జ ప్రపన విని 
సర్ిజుఞ ండెైన హ్ర యు హ్ర మధాను ర్థంబుమీుఁద నిడుకొని ధర్ెరాజు కడకుం 
జని వార్లు గోర న విశికర్ెను రావించి వార  పుర్ం బతివిచితంిబు సేయించె. 

10.2-121-కంద పదాము 
ద్ేవంేదుిని ఖ్ాండవ మ 
పాపవకునకు నీుఁ దలంచి పార్ుథ ని ర్థవకుం 
గావించి సూతుుఁ డయిెాను 
గోవిందుుఁడు మఱుఁద్వతోడుఁ గూర మి వ లయన్.  

10.2-122-వచనము 
ఇట ి  నర్ నారాయణులు సహాయులుగా దహ్నుండు ఖ్ాండవవనంబు దహించిన 
సంతసరంచి విజయునకు నక్షయ తూణీర్ంబులు, నభేదాకవచంబును, 
గాండమవమనియిెడి బాణాసనంబును ద్వవార్థంబును ధవళ్ర్థాంబులను నిచెు 
నందు. 

10.2-123-ఉతపలమాల 

వాసవసూనుచేుఁ దనకు వహిిశిఖ్ాజనితోగవీేదనల్ 
పాసరనుఁ జేసర యొకక సభ పార్ుథ న కిచెు మయుండు ప్ీితుుఁడెై 
యా సభలోనుఁ గాద్ె గమనాగమనంబులుఁ గ్ర్వేందుిుఁ డు 
లాి సముుఁ బాసర యుండుట జలసథలనిర్ణయ బుద్వధ  హమనుుఁడెై.  

10.2-16- కాళింద్వ మితివిందల ప్ంెడిి  

10.2-124-వచనము 
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అంతం గృషుణ ండు ధర్ెరాజపమిుఖ్ుల వీడుకొని, సాతాకిపమిుఖ్ సహ్చర్ులు 
గ్లువ, మర్ల్ల తనపుర్ంబునకుం జని బంధుజనంబులకుుఁ బర్మానందంబు 
సేయుచు నొకక పుణా ద్వవసంబున శుభలగింబునం గాళింద్వం బెండిి  యయిెా; 
మఱియు నవంతి ద్ేశ్ాధ్ీశిర్ులయిన వింద్ానువిందులు దురోాధనునకు వశుల ై 
హ్ర కి మే్నతతయిెైన రాజాధ్వద్ేవి కూుఁతుర ైన తమ చెల్లయల్లని వివాహ్ంబు 
సేయనుద్య ాగ ంచి సియంవర్ంబుుఁ జాటించిన. 

10.2-125-కంద పదాము 
భూ ర్మణులు సూడుఁగ హ్ర  
వీర్తుఁ జేకొనియిె మితవిిందను నితాా 
పూర త సుజనానందం 
జార్ు చికుర్కాంతి విజిత షటపదబృందన్.  

10.2-17- నాగిజితి పర ణయంబు 

10.2-126-సీస పదాము 
జననాథ! వినుము కోసలద్ేశ మే్ల డి; 
 నగిజితతను నర్నాథుుఁ డొకడు 
సుమతి ధ్ార ెకుుఁడు దతుసత నాగిజితి యను; 
 కనాక గుణవతి గలదు ద్ానిుఁ 
బెండిియాడుటకున ై పృథవవీశు లేతెంచి; 
 వాుఁడికొముెలు గల వాని, వీర్ 
గంధంబు సో ుఁకినుఁ గాలు దవి ిడివాని, ; 
 నతిమదమతతంబు లయిన వాని 
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10.2-126.1-తటేగతీి 

గోవృషంబుల నేడింటిుఁ గూర ు తిగ చి 
బాహ్ుబలమున న విుఁడు పటిట  కట ట  
నతుఁడు కనాకుుఁ దగు వర్ుం డనిన వానిుఁ 
బటటుఁజాలక పో దుర్ు పజిలు బెగడి.  

10.2-127-వచనము 
ఇట ి  గోవృషంబుల జయించినవాుఁడ కకనాకు వర్ుండనిన భగవంతుండెైన హ్ర  
విని సేనాపర వృతుండెై కోసలపుర్ంబునకుం జనినం గోసలాధ్ీశిర్ుండును హ్ర  
న దుర్కని యర్యాపాద్ాాద్వ విధులం బూజించి పీ్ఠంబు సమర పంచి 
పతిివంద్వతుండెై యుని యిెడ. 

10.2-128-కంద పదాము 
ఆ రాజకనా ప్రియమున 
నా రాజీవాక్షు మోహ్నాకార్ుుఁ ద్వలిో 
కారాధ్వతు మాధవుుఁ దన 
కారాధుాండెైన నాథుుఁ డని కోర  నృపా!  

10.2-129-వచనము 
మఱియు న కకనాకార్తింబు తన మనంబున. 

10.2-130-ఆటవ లద్వ 
విషుణ ుఁ డవాయుండు విభుుఁడు గావల  నని 
నోుఁచినటిట  తొంటి నోముఫలము 
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సరదధ  మయిెానేనిుఁ జేకొనుుఁ బో  ననుిుఁ 
జకధీర్ుుఁడు వ ైర చకహీ్ర్ుుఁడు.  

10.2-131-మతేతభ వికీీడతిము 
సరర యుం బదెభవేశ ద్వకపతులు మున్ సేవించి యెివాిని శ్ర ీ
చర్ణాంభోజపరాగముల్  శిర్ములన్ సమాగ్తిం ద్ాలుత ుఁ; రీ 
ధర్ణీచకభీర్ంబు వాపుటకు నుదాతేకళిమూర్ుత ల్  దయా 
పర్ుుఁడెై యిెవిుఁడు ద్ాలుు నటిట  హ్ర  యెిబాంగ ం బవిర తంచునో!  

10.2-132-వచనము 
అని యిట ి  నాగిజితి విచార ంచు న డుఁ గృషుణ ం డా రాజుం జూచి మే్ఘగంభీర్ 
నినదంబున నిటినియిె. 

10.2-133-కంద పదాము 
అనుాల యాచింపర్ు రా 
జనుాలు సౌజనాకాంక్షుఁ జనుద్ెంచితి నీ 
కనాన్ వేుఁడెద నిమాె! 
కనాాశులకదుల మే్ము గాము నరేంద్ాి!  

10.2-134-వచనము 
అనిన రాజిటినియిె. 

10.2-135-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కనాం జేకొన నినిిలోకముల నీ కనిన్ ఘనుండెైన రా 
జనుాం డెవిుఁడు? నీ గుణంబులకు నాశుర్ాంబునుం బొ ంద్వ తా 
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ననాార్ంభము మాని లక్ిె భవద్ీయాంగంబునన్ నితాయిెై 
ధనాతింబునుుఁ జ ంద్వ యునిద్వ గద్ా తాతపర్ాసంయుకతయిెై.  

10.2-136-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
చంచద్య్ వృషసపతకంబుుఁ గడిమిన్ సెైర ంచి యెివాిుఁడు భం 
జించున్ వానికిుఁ గూుఁతు నితుత  నని యేిుఁ జీర ంచినన్ వ ైభవో 
దంచద్ర్ుిలు వచిు రాజతనయుల్  తతాపద శృంగాహ్తిం 
గ ంచితాకలము నోర్ి కేగుదు ర్నిం గేడించి భినాింగుల ై.  

10.2-137-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఉష్ాణ ంశుండు తమంబుుఁ ద్యలు కియీ నీ వుగాీహ్వక్ోణిలోుఁ 
గృష్ాణ ! వ ైర్ులుఁ ద్యల్లనాుఁడవు, ర్ణకీడీావిశ్ేషంబులన్ 
నిష్ాణ తుండవు, సపతగోవృషములన్ నేుఁ డాజి భంజించి రో 
చిషుణ తింబున వచిు చేకొనుము మా శ్రతాంశుబింబాననన్.  

10.2-138-వచనము 
అని నగిజితుత  తన కూుఁతు వివాహ్ంబునకుం జేసరన సమ యంబు సెప్రపన విని. 

10.2-139-చంపకమాల 

కనియిె నఘార వతసబకకంసవిద్ార  ఖ్లపహిార  ద్ా 
ఘనతర్ కిల్లపషంబుల నగణా భయంకర్ పౌర్ుషంబులన్ 
సునిశిత శృంగ నిరా్ళితశూర్సమూహ్ ముఖ్ామిషంబులన్ 
హ్నన గుణోనిెషంబుల మహా పర్ుషంబుల గోవృషంబులన్.  

10.2-140-ఉతపలమాల 
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చేలము చకకుఁ గట ట కొని చితగితిన్ వడి నేడు మూర్ుత ల ై 
బాలుుఁడు ద్ార్ుర్ూపములుఁ బటెటడు క ైవడిుఁ బటిట  వీర్ శ్ా 
ర్ూా లుుఁడు గుీద్వా  నేలుఁ బడుఁ ద్యిచి మహ్ో దధతిుఁ గటిట  యిాడెు భూ 
పాలకుల లి మ్మచు వృషభంబులుఁ బర్ిత సనిిభంబులన్.  

10.2-141-వచనము 
ఇట ి  వృషభంబుల ననిింటినిం గటిట  యిాడిునం జూచి హ్ర కి నగిజితుత  
నాగిజితి నిచిున విధ్వవత్రకార్ంబునం బెండిి  యయిెా; నా రాజసుందర్ు 
లానందంబును బొ ంద్వ; రా సమయంబున బాిహ్ెణాశ్రరాిదంబులును, గీత 
పటహ్ శంఖ్ కాహ్ళ్ భేరీ మృదంగ నినదంబులును జ లంగ ; నంతనా 
కోసలేందుిండు దంపతుల ర్థారోహ్ణంబు సేయించి పద్వవేల ధ్ేనువులును, 
విచితాింబరాభర్ణ భూషరతల ైన యువతులు మూుఁడువేలును, ద్ొమిెద్వవేల 
గజంబులును, గజంబులకు శతగుణంబుల ైన ర్థంబులును, ర్థంబులకు 
శతగుణంబుల ైన హ్యంబులును, హ్యంబులకు శతగుణాధ్వకంబెైన భట 
సమూహ్ంబును నిచిు పుతెత ంచిన; వచుునపుపడు. 

10.2-142-ఉతపలమాల 

భూతి యిెలర్పుఁ గోసలుని పుతిత రకక ై చనుద్ెంచి తొలి్ల యాుఁ 
బో తులచేత నోట వడి పోయిన భూపతుల లి మాధువుం 
డా తర్ుణిన్ వర ంచుట చరావల్లచే విని తోివ సెైనా సం 
ఘాతముతోడుఁ ద్ాుఁకి ర్ర గర్ివిమోచనుుఁ బదెలోచనున్.  

10.2-143-ఉతపలమాల 

దండి నరాతు ల లి హ్ర ుఁ ద్ాుఁకిన నడాము వచిు వీుఁకతో 
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భండన భూమియందుుఁ దన బాంధవుల లిను సనుితింపుఁగా 
గాండవిచాపముకత విశిఖ్ంబుల వ ైర్ుల న లిుఁ జంప్ె నా 
ఖ్ండలనందనుండు శశకంబుల సరంహ్ము చంపుక ైవడిన్.  

10.2-144-వచనము 
ఇట ి  హ్ర  నాగిజితిం బెండిియిెై, యర్ణంబులు పుచుుకొని, 
ద్ాిర్కానగర్ంబునకు వచిు సతాభామతోడం గీడీించుచుండె; మఱియును. 

10.2-18- భది లక్షణల పర ణయంబు 

10.2-145-మతేతభ వికీీడతిము 
జనవందాన్ శీుతకీర తనందాుఁ దర్ుణిన్ సందర్శనక్ోణి పా 
దానుజన్ మే్నమఱందల్లన్ విమలలోలాపాంగుఁ గ ైకేయి ని 
దధనయోనిిదుిఁ బపిూర్ణసదు్ ణసముదని్ భద ినక్షుద ినా 
వనజాతాక్షుుఁడు ప్ెండిియాడె నహితవాితంబు భీతిలిుఁగన్.  

10.2-146-వచనము 
మఱియును. 

10.2-147-చంపకమాల 

అమర్ులుఁ బాఱుఁద్యల్ల భుజ గాంతకుుఁడెైన ఖ్గేశిర్ుండు ము 
నిమృతముుఁ ద్ెచుుక ైవడి మద్ాంధుల రాజుల నుకకడంచి యా 
కమలదళాయతేక్షణుుఁడు గ కైొని తెచెును మదకినాకన్ 
సమదమృగేక్షణన్ నయవిచక్షణ లక్షణుఁ బుణాలక్షణన్.  
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10.2-148-వచనము 
ఇట ి  హ్ర కి ర్ుకిెణియు, జాంబవతియు, సతాభామయుుఁ, గాళింద్వయు, 
మితవిిందయు, నాగిజితియు, భదయిు, మద ిరాజనందనయిెైన లక్షణయు 
ననంగ న నమండుి భార్ా ల ైర ; మఱియు నర్కాసుర్ుని వధ్వయించి 
తనిిర్ుదధకనాల షో్ డశసహ్స ికనాల రోహిణి మొదల ైనవార ం బర గహీించె” నన 
విని. 

10.2-149-కంద పదాము 
ధర్కుం బిియనందనుుఁ డగు 
నర్కుని హ్ర  యేిల చంప్ె? నర్కాసుర్ుుఁ డా 
వర్కుంతల లగు చామీ 
కర్ కుంభసతనుల నేల కార్ం బెటెటన్?  

10.2-19- నర్కాసుర్వధకేగుట 

10.2-150-వచనము 
అనిన నరేందుినకు మునీందుిం డిటినియిె; నర్కాసుర్ునిచేత నద్వతి 
కర్ణకుండలంబులును, వర్ుణచేతత రంబును, మణిపర్ిత మనియిెడు నమరాద్వ ి
సాథ నంబును గోలుపడుటయు నిందుిండు వచిు హ్ర కి వినివించిన హ్ర  
నర్కాసుర్ వధ్ార్థంబు గర్ుడవాహ్నార్ూఢుండెై చను సమయంబున హ్ర కి 
సతాభామ యిటినియిె. 

10.2-151-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ద్ేవా! నీవు నిశ్ాటసంఘముల నుద్ీాప్రంచి చెండాడ నీ 
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పాివీణాంబులు సూడుఁ గోర్ుదుుఁ గద్ా! పాిణేశ! మనిించి న 
నీి వ ంటం గ్నిప ముె నేుఁడు కర్ుణన్; నేుఁ జూచి యేితెంచి నీ 
ద్ేవీ సంహ్తిక లిుఁ జ పుపదు భవద్ీాపతపతిాపో నితుల్ ,  

10.2-152-వచనము 
అనినుఁ బాిణవలిభకు వలిభుం డిటినియిె. 

10.2-153-సీస పదాము 
సమద పుషపంధయ ఝంకార్ములు గావు; 
 భీషణకుంభీంద ిబృంహితములు 
వాయునిర్్త పదెవనరేణువులు గావు; 
 తుర్గ ర ంఖ్ాముఖ్ఞదూధ తర్జము 
లాకీర్ణజలతర్ం గాసార్ములు గావు; 
 శతుిధనుర్ుెకత సాయకములు 
గలహ్ంస సార్స కాసార్ములు గావు; 
 దనుజేందసిెైనా కదంబకములు 

10.2-153.1-తటేగతీి 

కమల కహిార్ కుసుమ సంఘములు గావు; 
చట ల ర పు శూల ఖ్డా్ ద్వ సాధనములు 
కనా! నీ వేడ? ర్ణర్ంగ గమన మే్డ? 
వతుత  వేగమ; నిలువుము; వలదు వలదు.  

10.2-154-వచనము 
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అనినుఁ బిియునకుం బిియంబు జనియింప డగ్ఱి. 

10.2-155-ఉతపలమాల 

ద్ానవుల ైన నేమి? మఱి ద్ెైతాసమూహ్ముల ైన నేమి? నీ 
మానితబాహ్ు దుర్్ముల మాట న నుండగుఁ నేమి శంక? నీ 
తో నర్ుద్ెంతు నంచుుఁ గర్తోయజముల్  ముకుళించి మొొక క న 
మాెనిని దనుి భర్త బహ్ుమాన పుర్ససర్దృషరట ుఁ జూడుఁగన్.  

10.2-156-వచనము 
ఇట ి  తనకు మొొకికన సతాభామను గర్కమలంబులుఁగుీచిు యెితిత  తోడొకని 
గర్ుడార్ూఢుండెై హ్ర  గగన మార్్ంబునం జని, గ ర  శసత ర సల్లల దహ్న పవన 
దుర్్మంబెై మురాసుర్పాశ పర వృతం బయిన పాిగోా యతిషపుర్ంబు డగ్ఱి. 

10.2-157-మతేతభ వికీీడతిము 
గదచేుఁ బర్ితదుర్్ముల్  శకలముల్  గావించి సతేతజిత 
పదిర్శే్ణీుల శసత రదుర్్చయమున్ భంజించి చకాీహ్తిం 
జ దర్న్ వాయుజలాగ ి దుర్్ముల నిశ్ేశషంబులం జేసర భీ 
పదిుుఁడెై వాలునుఁ దుించెుఁ గృషుణ ుఁడు ముర్పచిేనిపాశంబులన్.  

10.2-158-వచనము 
మఱియును. 

10.2-159-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
పాికార్ంబు గద్ా పహిార్ముల నుతాపటించి యంతంిబులున్ 
నాకారాతుల మానసంబులును భినితింబు సెందంగ న 
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సోత  కాకార్ుుఁడు శ్ౌర  యొతెత  విలయోదూధ తాభ ినిరాాత రే 
ఖ్ాకాఠ నాముుఁ బాంచజనాము విముకతపాిణి చెైతనామున్.  

10.2-160-వచనము 
అంత లయకాల కాలాభగిరా్నంబు పగ ద్వ నొపుప నమెహా ధిని విని పంచశిర్ుం 
డెైన మురాసుర్ుండు నిదుర్ సాల్లంచి యావుల్లంచి నీల్్ల లేచి జలంబులు 
వ డల్లవచిు హ్ర ం గని పళి్యకాల కీల్లక ైవడి మండుచు దుర ిరీక్షుాండెై 
కరాళించుచుం దన పంచముఖ్ంబులం పంచభూతమయం బయిన లోకంబుల 
మింొగ నపపళించు చందంబునం గద్వసర యాభీల కీలాజటాలంబగు శూలంబున 
గర్ుడుని వ ైచి భూనభోంతర్ంబులు నిండ నార్ుుచు. 

10.2-161-కంద పదాము 
దుర్దుర్ుఁ బర్ువిడి బిర్ుసున 
హ్ర  హ్ర ! నిలు నిలువు మనుచు నసుర్యుుఁ గద్వసెన్ 
ముర్ముర్! ద్వవిజుల హ్ృదయము 
మ్మర్మ్మర్ యిద్ె యడుఁగు ననుచు మ్మఱసెన్ హ్ర యున్.  

10.2-162-వచనము 
అపుపడు. 

10.2-163-కంద పదాము 
గర్ుడునిప్ెైుఁ బడ వచిున 
ముర్శూలము నడుమ నొడిసర ముతుత నియలుగాుఁ 
గర్ముల విఱిచి ముకుందుుఁడు 
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ముర్ ముఖ్ముల నిశితవిశిఖ్ములు వడిుఁ జొనిప్ెన్.  

10.2-164-మతేతభ వికీీడతిము 
గద వేసిెన్ ముర్ద్ానవుండు హ్ర ప్ెైుఁ; గంసార యుం దద్దన్ 
గదచేుఁ దుించి సహ్సభిాగములుగాుఁ గల్లపంచె; నాలోన వాుఁ 
డెదుర ై హ్సతము ల తితకొంచు వడి రా నీక్ించి ల్మలాసమ 
గదీశన్ వాని శిర్ంబుల ైదును వడిన్ ఖ్ండించెుఁ జకాీహ్తిన్.  

10.2-165-వచనము 
ఇట ి  శిర్ంబులు చకిచీకధీ్ారాచిేనింబు లయిన వజిివజధి్ారా దళితశిఖ్ర్ంబెై 
కూల డి శిఖ్ర చందంబున మురాసుర్ుండు జలంబులందుుఁ గూల్లన, వాని 
సూనులు జనకవధజనిత శ్లకాతుర్ుల ై జనారా్ను మర ాంతు మని 
ర్ణకురా్నంబునం ద్ాముొండు, నంతర క్షుండు, శవీణుండు, విభావసుండు, 
వసుండు, నభసింతుండు, నర్ుణుండు నననేడుిర్ు యోధులు సకోీధుల ై 
కాలాంతకచోద్వతం బెైన పళి్యపవన సపతకంబు భంగ  నర్కాసుర్ ప్ేిర తుల ై 
ర్యంబునుఁ బీఠుండనియిెడు దండనాథుం బుర్సకర ంచుకొని, పఱతెంచి హ్ర ం 
ద్ాుఁకి శర్ శకిత గద్ా ఖ్డ్ కర్వాల శూలాద్వ సాధనంబులు పయిోగ ంచిన. 

10.2-166-ఉతపలమాల 

ఆ దనుజేందయిోధ వివిధ్ాయుధసంఘము న లి నుగీతన్ 
మే్ద్వనిుఁ గూలనేయుచు సమిదధనిర్ర్్ళ్ మార్్ణాళిుఁ గీ 
వాాదకులాంతకుండసుర్ హ్సత  భుజానన కంఠ జాను జం 
ఘాదులుఁ దుించివ ైచెుఁ ద్వలలంతలు ఖ్ండముల ై యిలం బడన్.  
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10.2-167-వచనము 
మఱియు హ్ర  శర్జాలచకీనిహ్తులయి తనవార్లు మడియుటకు వ ఱంగుపడి 
రోషరంచి గర్ుడగమనుని దూషరంచి తనుి భూషరంచుకొని సర్కు సేయక 
నర్కుండు వర్కుండలపమిుఖ్ాభర్ణభూషరతుండయి ద్ానసల్లలధ్ారాసరకత 
గండంబులును, మహ్ో దాండశుండాదండంబులు న ైన వేదండంబులు తండంబుల ై 
నడువ వ డల్ల భండనంబునకుం జని. 

10.2-168-మతేతభ వికీీడతిము 
బలవంతుండు ధరాసుతుండు గన  శుంభద్ాిజ బింబో పర  
సథల శంపానిితమ్ేఘమో యన ఖ్గేందసికంధప్ీఠంబుప్ెై 
లలనార్తిముుఁ గూడి సంగర్కథాలాపంబులం జేయు ను 
జావలనీలాంగుుఁ గననిిషంగుుఁ గుహ్నాచంగున్ ర్ణాభంగునిన్.  

10.2-169-వచనము 
కని కలహ్ంబునకు నర్కాసుర్ుండు గమకింపం దమకింపక విలోకించి 
సంభమింబున. 

10.2-20- సతాభామ యుదధంబు 

10.2-170-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వేణంి జొల ి ము వ టిట  సంఘటిత నీవీబంధయిెై భూషణ 
శ్ేణీంి ద్ాల్లు ముఖ్ేందుమండల మరీచీజాలముల్  పర్ిుఁగాుఁ 
బాణిం బయిెాదుఁ జకకగాుఁ దుఱిమి శుంభద్ీిర్సంర్ంభయిెై 
యేిణీలోచన లేచి నిల ుుఁ దన పాిణేశ్ాగ ీభాగంబునన్.  
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10.2-171-కంద పదాము 
జనాంబున దనుజుల ద్ౌ 
రా్నాము లుడుపంగుఁ గోర  చనుద్ెంచిన సౌ 
జనావతిుఁ జూచి యదురా 
జనాశ్ేషీుఠ ండు సర్ససలాి పములన్.  

10.2-172-కంద పదాము 
లేమా! దనుజుల గ లువుఁగ 
లేమా? నీ వేల కడుఁగ  లేచితి? విట  రా 
లే మాను మాన వేనిన్ 
లే మా విలింద్వకొనుము ల్మలం గేలన్.  

10.2-173-వచనము 
అని పల్లకి. 

10.2-174-కంద పదాము 
హ్ర ణాక్ికి హ్ర  యిచెును 
సుర్నికరోలాి సనమును శూర్కఠోరా 
సుర్సెైనాతాిసనమును 
బర్గర్ినిరాసనమును బాణాసనమున్.  

10.2-175-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఆ విలింద్వ బలంబు నొంద్వ తదగణాానంత తేజఞవిశ్ే 
ష్ావిర్ూాత మహాపతిాపమున వీరాలోక దురోి కయిెై 
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తా వేగన్ సగుణంబుుఁ జేసె ధనువుం దనింగ  ద్ెైతాాంగనా 
గీవీాసంఘము నిర్ు్ ణంబుగ ర్ణకీడీా మహ్ో తకంఠతోన్.  

10.2-176-కంద పదాము 
నార  మొర్యించె ర పు స ే
నా ర ంఖ్ణ హేతువ ైన నాదము నిగుడన్ 
నారమీణి బలసంప 
నాిరీభాద్వకము మూర్ేనంద నరేంద్ాి!  

10.2-177-సీస పదాము 
సౌవర్ణ కంకణ ఝణఝణ నినదంబు; 
 శింజినీర్వముతోుఁ జ ల్లమి సేయుఁ 
ద్ాటంక మణిగణ ధగధగ ద్ీపుత లు; 
 గండమండలర్ుచిుఁ గప్రపకొనుఁగ 
ధవళ్తరాపాంగ ధళ్ధళ్ రోచులు; 
 బాణజాలపభిాపటల్ల నడుఁప 
శర్పాత ఘుమఘుమశబాంబు పర పంథవ; 
 సెైనిక కలకల సినము నుడుప 

10.2-177.1-తటేగతీి 

వీర్ శృంగార్ భయ ర్ది విసెయములు 
గలసర భామిని యయిెానో కాక యనుఁగ 
నిషువుుఁ ద్ొడుగుట ద్వవుచుట యేియుటెలి 
న ఱుుఁగరా కుండ నని సేసె నిందువదన.  
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10.2-178-మతేతభ వికీీడతిము 
పర్ుుఁ జూచున్ వర్ుుఁ జూచు నొంప నలర ంపన్, రోషరాగోదయా 
విర్తభూికుటి మందహాసములతో వీర్ంబు శృంగార్మున్ 
జర్గం; గనుిలుఁ గ ంపు స ంపుుఁ బర్ుఁగం జండాసత రసంద్యహ్మున్ 
సర్సాలోక సమూహ్మున్ న ఱపుచుం, జంద్ాిసా హేలాగతిన్.  

10.2-179-మతేతభ వికీీడతిము 
అల్లనీలాలక చూడ నొప్ెపసుఁగ ుఁ బతిాాల్మఢ పాదంబుతో 
నల్లకసేిద వికీర్ణకాలకలతో నాకర ణకానీత స 
లిల్లతజాానఖ్పుంఖ్ ద్ీధ్వతులతో లక్ాావలోకంబుతో 
వలయాకార్ ధనుర ిముకత విశిఖ్వాితాహ్తారాతియిెై.  

10.2-180-సీస పదాము 
బొ మె పె్ండిండికుుఁ బో  నొలి నను బాల; 
 ర్ణర్ంగమున క ట ి  రాుఁ దలంచ?ె 
మగవార ుఁ గనినుఁ ద్ా మఱుుఁగు జేర డు నింతి; 
 పగవార  గ లినే పగ ద్వుఁ జూచెుఁ? 
బసరుఁడియుయిెాల ల కక భయ మందు భీర్ువు; 
 ఖ్గపతి సకంధమే్ కడిుఁద్వ న క క? 
సఖ్ుల కోలాహ్ల సినము లోర్ిని కనా; 
 పటహ్భాంకృతుల క బాంగ  నోర ు?  

10.2-180.1-ఆటవ లద్వ 
నీలకంఠములకు నృతాంబుుఁ గఱపుచుుఁ 
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నలసర తలుఁగ పో వు నలర్ుుఁబో ుఁడి 
యిే విధమున నుండె న లమి నాల్మఢాద్వ 
మానములను ర పులమాన మడుఁప?  

10.2-181-సీస పదాము 
వీణ ుఁ జకకుఁగుఁ బటట వ ర్ వ ఱుంగని కొమె; 
 బాణాసనం బెట ి  పటట నేర ు? 
మాొుఁకునుఁ ద్ీగ ుఁ గూర్పంగ నేర్ని లేమ; 
 గుణము నే కియీ ధనుఃకోటిుఁ గూర ు? 
సర్వి ముతాము గుీవిుఁ జాలని యబల యేి; 
 నిపుణత సంధ్వంచ ెనిశితశర్ముుఁ? 
జిలుకకుుఁ బదాంబు సెపప నేర్ని తనిి; 
 యసత రమంతమిు ల నిుఁ డభాసరంచెుఁ?  

10.2-181.1-ఆటవ లద్వ 
బలుకు మనినుఁ బెకుక పలుకని ముగుద యిే 
గతి నొనర ు సరంహ్గరా్నములు? 
ననుఁగ మ్మఱసెుఁ ద్వజిగదభిరామ గుణధ్ామ 
చార్ుసతాభామ సతాభామ.  

10.2-182-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
జాావలి్మధిని గరా్నంబుగ; సుర్ల్  సార్ంగయూథంబుగా; 
నా విలి్లందశిరాసనంబుగ; సరోజాక్షుండు మే్ఘంబుగాుఁ; 
ద్ా విదుాలితభంగ  నింతి సుర్జిద్ాా వాగ ి మగింబుగాుఁ 
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బాివృటాకలము సేసె బాణచయ మంభశ్రశకర్శే్ణీిగాన్.  

10.2-183-సీస పదాము 
రాకేందుబింబమ్మై ర్విబింబమ్మై యొపుప; 
 నీర్జాతేక్షణ న మొెగంబు; 
కందర్పకేతువ ై ఘన ధూమకేతువ ై; 
 యలర్ుుఁ బూుఁబో ుఁడి చేలాంచలంబు; 
భావజు పర ధ్వయిెై పళి్యార్ుక పర ధ్వయిెై; 
 మ్మఱయు నాకృషటమ్మై మ్మలుఁత చాప; 
మమృత పివాహ్మ్మై యనల సంద్యహ్మ్మై; 
 తనరార్ు నింతిసందర్శనంబు;  

10.2-183.1-తటేగతీి 

హ్రి్ద్ాయియిెై మహారోషద్ాయియిెై 
పర్ుఁగు ముదారాల్ల బాణవృషరణ ; 
హ్ర కి నర కిుఁ జూడ నందంద శృంగార్ 
వీర్ర్సము లోల్ల విసతర లి.  

10.2-184-వచనము 
ఇవిిధంబున. 

10.2-185-కంద పదాము 
శంపాలతాభ బెడిదపు 
టంపఱచే ఘోర్ద్ానవానీకంబుల్  
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ప్ెంపఱి సనాిహ్ంబుల 
స ంపఱి భూసుతుని వ నుకుఁ జొచెున్ విచెున్.  

10.2-21- నర్కాసుర్ుని వధ్వంచుట 

10.2-186-వచనము 
అయావసర్ంబునం గంససంహార  మనోహార ణిం జూచి సంతోషకార యుం, 
గర్ుణార్సావలోకన పసిార యు, మధుర్వచన సుధ్ార్స విసార యుం, దద్ీయ 
సమర్సనాిహ్ నివార యున ై యిటినియిె. 

10.2-187-కంద పదాము 
కొమాె! ద్ానవ నాథుని 
కొమాెహ్వమునకుుఁ ద్ొలుఁగ  గుర్ువిజయముుఁ గ ై 
కొమాె! మ్మచిుతి నిచెుదుఁ 
గ్మాెభర్ణములు నీవు గోర న వ లిన్.  

10.2-188-వచనము 
అని పల్లకి సమాెనర్ూపంబులును, మోహ్నద్ీపంబులును, దూరీకృత 
చితతవిక్ేపంబులున ైన సలాి పంబులం గళావతిం దదాయుుఁ బెదాఱికంబు సేసర, 
తతకర్కిసలయోలిసరత బాణాసనంబు మర్ల నందుకొనియిె; నపుపడు సుర్వ ైర  
ముర్వ ైర  కిటినియిె. 

10.2-189-కంద పదాము 
మగువ మగవార  ముందఱ 
మగతనములు సూప ర్ణము మానుట నీకున్ 
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మగతనము గాదు; దనుజులు 
మగువల ద్ెసుఁ జనర్ు మగలమగ లగుట హ్ర!ీ  

10.2-190-వచనము 
అనిన హ్ర  యిటినియిె. 

10.2-191-కంద పదాము 
నర్కా! ఖ్ండించెద మ 
తకర్కాండాసనవిముకత ఘనశర్ముల భీ 
కర్కాయు నినుి సుర్ కి 
నిర్కాంతలు సూచి నేుఁడు నందం బొ ందన్.  

10.2-192-వచనము 
అని పల్లకి హ్ర  నర్కాసుర్యోధులమీుఁద శతఘి్ి యను ద్వవాాసత రంబు 
పయిోగ ంచిన నొకక వర్ుసను వార్లందఱు మహావాథం జ ంద్వర ; మఱియును. 

10.2-193-మతేతభ వికీీడతిము 
శర్ విచిేని తుర్ంగమ్మై పట గద్ాసంభిని మాతంగమ్మై, 
యుర్ుచకాీహ్త వీర్మధాపద బాహ్ుసకంధ ముఖ్ాాంగమ్మై, 
సుర్భితెైసనాము ద్ెైనాముం బొ ర్యుచున్ శ్లషరంచి హ  నాంబుతో 
హ్ర  మొోలన్ నిలువంగ లేక పఱచెన్ హాహానినాదంబులన్.  

10.2-194-వచనము 
అపుపడు. 
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10.2-195-ఆటవ లద్వ 
మొనసర దనుజయోధముఖ్ుాలు నిగుడించు 
శసత రసముదయముల జనవరేణా! 
ముర్హ్ర్ుండు వర్ుస మూుఁడేసర కోలలం 
ఖ్ండితంబు సేసె గగన మందు.  

10.2-196-కంద పదాము 
వ నుిని సతాను మోచుచుుఁ 
బనుిగుఁ బద నఖ్ర్ చంచు పక్ాహ్తులన్ 
భినిములు సేసె గర్ుడుుఁడు 
పనిిన గజసముదయములుఁ బరర్వముఖ్ాా!  

10.2-197-వచనము 
మఱియును విహ్గరాజపక్షవిక్ేపణసంజాతవాతంబు సెైర ంపం జాలక 
హ్తశ్ేషంబెైన సెైనాంబు పుర్ంబు స చుుటం జూచి, నర్కాసుర్ుండు మునుి 
వజాియుధంబుం ద్వర్సకర ంచిన తనచేతి శకితం గ్ని గర్ుడుని వ ైచె; నతండును 
విర్ులదండ వేటి నుఁ జల్లంపని మద్యదాండ వేదండంబునుంబో ల  విలసరల ి ; 
నయావసర్ంబున గజార్ూఢుండెై కలహ్ర్ంగంబున 

10.2-198-మతేతభ వికీీడతిము 
సమద్ేభేందమిు న కిక భూమిసుతుుఁ డా చకాీయుధున్ వ ైవ శూ 
లము చేుఁబటిటన, నంతలోన ర్ుచిమాలాభిని ఘోరాసురో 
తతమ చకంీబగు చేతిచకమీున ద్ెైతాధింసర ఖ్ండించె ర్ 
తిమయోదగ ీవినూతికుండల సమే్తంబెైన తనూెర్ధమున్.  
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10.2-199-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఇలాి లం గ టియిెైన కాలమున మునేి నంచు ఘోషరంతు వో! 
తలి్మ! నినుిుఁ దలంచి యైెిన నిచటం దనుిం గృపం గావుఁడే! 
చెలింబో ! తలుఁ దుించె నంచు నిల నాక్ేప్రంచు చందంబునన్ 
ద్ెళిళి ం జపుపడు గాుఁగ భూమిసుతుుఁ డుద్ీాపాత హ్వక్ోణిప్ెై.  

10.2-200-కంద పదాము 
కంటిమి నర్కుడు వడుఁగా 
మంటిమి నేుఁ డనుచు వ స నమర్ుత యలు మునులున్ 
మింటం బువుిలు గుర యుచుుఁ 
బంటంిపక ప గడి రోల్లుఁ బదెదళాక్షున్.  

10.2-201-వచనము 
అంత భూద్ేవి వాసుద్ేవుని డగ్ఱ నేతెంచి జాంబూనదర్తి మండితంబెైన 
కుండలంబులును, వ ైజయంతియను వనమాలయును, వర్ుణదతతంబయిన 
సరతచేతత రంబును, నొకక మహార్తింబును సమర పంచి మొొకిక భకిత 
తాతపర్ాంబులతోడం గర్కమలంబులు ముకుళించి, విబుధవంద్వతుండును, 
విశ్ేిశిర్ుండునున ైన ద్ేవద్ేవుని నిటిని వినుతించె. 

10.2-202-సీస పదాము 
అంభోజనాభున కంభోజనేతుిన; 
 కంభోజమాలాసమనిితునకు 
నంభోజపదున కనంతశకితకి వాసు; 
 ద్ేవునకును ద్ేవద్ేవునకును 
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భకుత లు గోర నభంగ  నే ర్ూప్ెైనుఁ; 
 బొ ందువానికి నాద్వపుర్ుషునకును 
నఖిల నిద్ానమ్మై యాపూర్ణవిజాఞ నుుఁ; 
 డయినవానికిుఁ, బర్మాతుెనకును,  

10.2-202.1-ఆటవ లద్వ 
ధ్ాతుఁ గని మే్టతిండికిి, నజునికి, 
నీకు వందనంబు నే నొనర్ుత  
నిఖిలభూతర్ూప! నిర్ుపమ! యిాశ! ప 
రాపరాతె మహిత! యమితచర త!  

10.2-203-వచనము 
ద్ేవా! నీవు లోకంబుల సృజియించుటకు ర్జఞగుణంబును, ర్క్ించుటకు 
సతతవగుణంబును, సంహ్ర ంచుటకుుఁ దమోగుణంబును ధర యింతువు; 
కాలమూర తవి, పధి్ానపూర్ుషుండవు, పర్ుండవు, నీవ; నేనును, వార యు, 
ననిలుండు, వహిియు, నాకాశంబుుఁ, భూతతనాెతలిును, నింద్వయింబులును, 
ద్ేవతలును, మనంబును, గర్తయును, మహ్తతతత వంబును, జరాచర్ంబెైన 
విశింబును, నద్వితీయుండవ ైన నీ యంద సంభవింతుము. 

10.2-204-చంపకమాల 

దయ నిట  సూడుమా! నర్కద్ెైతుాని బిడాుఁడు వీుఁడు; నీ దె్సన్ 
భయముననునివాుఁడు; గడుబాలుుఁ; డననాశర్ణుాుఁ; డార్ుత ుఁ; డా 
శయీర్హితుండు; దండి ికిీయ శ్ౌర్ాము నేర్ుఁడు; నీ పద్ాంబుజ 
దియిుఁ బొ డుఁగాంచె భకతపర్తంత!ి సువీక్షణ! ద్ీనర్క్షణా!  
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10.2-205-వచనము 
అని యిట ి  భూద్ేవి భకితతోడ హ్ర కిం బణిమిలి్ల వాకుకసుమంబులం బూజించిన 
నర ుతుండెై భకతవతసలుం డయిన పర్మే్శిర్ుండు నర్కపుతుత ర ం డయిన 
భగదతుత న కభయంబిచిు, సర్ిసంపదలగసంగ  నర్కాసుర్గృహ్ంబు పవిేశించి 
యందు. 

10.2-22- కనాలంబద్ాఱువలేంద్చెుుట 

10.2-206-ఉతపలమాల 

రాజకులావతంసుుఁడు పరాజిత కంసుుఁడు స చిు కాంచె ఘో 
రాజుల రాజులం బట శరాహ్తి నొంచి ధరాతనూజుుఁ డు 
తేతజిత శకితుఁ ద్ొ లి్లుఁ జ ఱద్ెచిునవార ుఁ బద్ాఱువేల ధ్ా 
తీిజన మానాలన్ గుణవతీ వతిధనాల రాజకనాలన్.  

10.2-207-మతేతభ వికీీడతిము 
కని రా రాజకుమార కల్  పర మళ్తౌకతూహ్లాకాీంతల ై 
దనుజాధ్ీశ చమూవిద్ార్ు నతమంద్ార్ున్ శుభాకార్ు నూ 
తనశృంగార్ు వికార్దూర్ు సుగుణోద్ార్ున్ మృగీలోచనా 
జన చేతోధనచోర్ు ర్తిమకుటసాుర్ున్ మనోహార్ునిన్.  

10.2-208-వచనము 
కని యతని సౌందర్ా గాంభీర్ా చాతురాాద్వ గుణంబులకు మోహించి, 
తమకంబులు జనియింప, ధ్ెైర్ాంబులు సాల్లంచి, సరగు్ లు వర ాంచి, 
పంచశర్సంచల్లత హ్ృదయల ై, ద్ెైవయోగంబునం బరాయతతంబుల ైన చితతంబుల 
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నమెతతకాశినులు దతతర్ంబున మనోజుండుతతలప్ెటట  నతండు దమకుుఁ 
బాిణవలిభుండని వర యించి. 

10.2-209-ఉతపలమాల 

పాపపుర్కకసుండు సెఱపటెట  నటంచుుఁ దలంతుుఁ మ్మపుపడుం 
బాపుుఁడ?ె వాని ధర్ెమునుఁ బదెదళాక్షునిుఁ గంటి మమె! ము 
నీి పుర్ుష్ో తతముం గద్వయ నేమి వతింబులు సేసరనార్మో? 
యా పర్మే్షరఠ  పుణుాుఁడుగదమె! హ్ర న్ మముుఁగూర ు నిచుటన్ 

10.2-210-కంద పదాము 
ఉనితి నీతుఁడు గ్ుఁగ ట 
మనిింపుఁగ నింక బదిుకు మానిని మనలో 
మునేిమి నోము నోుఁచెనొ 
సనుితమార్్ముల విప్రన జల దుర్్ములన్.  

10.2-211-కంద పదాము 
వినాిర్మ్మ యిా చెలువముుఁ? 
గనాిర్మ్మ యిటిట  శ్ౌర్ాగాంభీర్ాంబుల్ ? 
మనాిర్ మింతకాలముుఁ 
గ్నాిర్మ్మ యెినిుఁ డయినుఁ గూర మి చికకన్.  

10.2-212-సీస పదాము 
వనజాక్ి! నేుఁ గనక వ ైజయంతిక న ైన; 
 గద్వసర వేలిుదు గద్ా కంఠమందు; 
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బింబో షరఠ ! నేుఁ గనక బీతాంబర్ము న ైన; 
 మ్మఱసర యుండుదు గద్ా మే్నునిండుఁ; 
గనిియ! నేుఁ గనక గ్సుత భమణి న ైన; 
 నొపుప సూపుదుుఁ గద్ా యుర్మునందు; 
బాల్లక! నేుఁ గనకుఁ బాంచజనాము న ైన; 
 మొనసర చ్కుకదుుఁ గద్ా మోవిుఁ గోీల్ల;  

10.2-212.1-ఆటవ లద్వ 
పదెగంధ్వ! నేను బర్ిద్ామము న ైనుఁ 
జిత ిర్ుచుల నుందు శిర్మునందు 
ననుచుుఁ బెకుకగతుల నాడిర  కనాలు 
గములు గటిట  గర్ుడగమనుుఁ జూచి.  

10.2-213-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
భూనాథయతతమ! కనాకల్  వర్ుస నం భోజాతనేతుిండు న 
నేి నవ ిం దగుఁ జూచె డగ్ఱియిె వర ణంచెన్ వివేకించె స 
మాెనించెం గర్ుణించెుఁ బే ర్డిగ  సనాెర్్ంబుతోుఁ బెండిి  య్ 
నేన ేచకికీి ద్ేవి నంచుుఁ దమలో నిరీణత ల ై ర్ందఱున్.  

10.2-214-వచనము 
ఇట ి  బహ్ువిధంబులం దమతమ మనినలకు నువిిళ్లుర్ు కనిియలం 
బద్ాఱువేల ధవళాంబరాభర్ణ మాలాానులేపనంబు లగసంగ , యందలంబుల 
నిడి, వార్లను నర్కాసుర్ భాండాగార్ంబులం గల నానావిధంబు లయిన 
మహాధనంబులను, ర్థంబులను, దుర్ంగంబులను, ధవళ్ంబుల ై వేగవంతంబుల ై 
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యిెైరావతకులసంభవంబుల ైన చతురా్ంత దంతావళ్ంబులను, 
ద్ాిర్కానగర్ంబునకుం బనిచి; ద్ేవేందుిని పుర్ంబునకుం జని యద్వతిద్ేవి 
మంద్వర్ంబు స చిు, యా ప్ెదామెకు ముదుా  సూప్ర, మణికిర్ణ పటల 
పర భావితభానుమండలంబుల ైన కుండలంబు లగసంగ , శచీసమే్తుండెైన 
మహేందుినిచేత సతాభామతోడం బూజితుండెై, ప్రదప సతాభామ కోర న 
నందనవనంబు స చిు. 

10.2-23- పార జాతాపహ్ర్ణంబు 

10.2-215-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  కేలం బెకల్లంచి తెచిు భుజగేంద్ాిరాతిప్ెైుఁ బెటెట  సుం 
దర్గంధ్ానుగతభమిద్రమర్నాదవాితముం బలివాం 
కుర్ శ్ాఖ్ా ఫల పర్ణ పుషప కల్లకా గుచాేద్వ కోప్ేతమున్ 
గ ర భితాత ర తముుఁ బార జాతముుఁ ద్వలిోకీయాచకాఖ్ాాతమున్.  

10.2-216-వచనము 
ఇట ి  పార జాతంబును హ్ర ంచి యదువలిభుండు వలిభయుం ద్ానును 
విహ్గవలిభార్ూఢుండెై చనుచుని సమయంబున. 

10.2-217-సీస పదాము 
నర్కాసుర్ుని బాధ నలుఁగ  గోవిందుని; 
 కడ కేగ  తతాపదకమలములకుుఁ 
దన కిరీటము సో ుఁక దండపిణామము; 
 లా్ వింప నా చకిీ కర్ుణ సేసర 
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చనుద్ెంచి భూసుతు సమయించి తనవార ుఁ; 
 దనుి ర్క్ించుటుఁ దలుఁప మఱచి 
యిందుిండు బృంద్ార్కేందతిి మదమునుఁ; 
 బదెలోచన! పో కు పార జాత 

10.2-217.1-ఆటవ లద్వ 
తర్ువు విడువు మనుచుుఁ ద్ాుఁక  నడాము వచిు 
తఱిమి సుర్లు నట ి  ద్ాుఁకి ర్కట! 
యెిఱుకవలద్ె నిరా్రేందతి కాలపనే? 
సుర్ల తామసమును జూడ నర ద్వ.  

10.2-218-వచనము 
ఇట ి  దనకు నొడాా ర ంచి యడాంబు వచిున నిరా్రేంద్ాిదుల నిర ాంచి తన 
పుర్ంబునకుం జని, నిర్ంతర్ సుర్భి కుసుమ మకర్ంద మాధురీ 
విశ్ేషంబులకుుఁ జొకికచికకక నాకలోకంబుననుండి వ ంటనర్ుగుద్ెంచు 
తుమ్మెదలకు న మిెదలంచుచుని పార జాతముె నాశిీతపార జాతుం డయిన 
హ్ర  మహాప్ేిమాభిరామ యగు సతా భామతోుఁ గీడీించు మహ్ో ద్ాానంబున 
సంసాథ ప్రంచి, నర్కాసుర్ుని యింటం దె్చిున రాజకనాక ల ందఱందఱకు 
ననిినివాసంబులు గల్లపంచి గృహ్ో పకర్ణంబులు సమర పంచి. 

10.2-24- పద్ాఱువలేకనాలపర ణయం 

10.2-219-చంపకమాల 

అమితవిహార్ుుఁ డమశిర్ుుఁ డనంతుుఁడు ద్ా నొక నాుఁడు మంచి ల 
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గిమునుఁ బద్ాఱువేల భవనంబులలోనుఁ బద్ాఱువేల ర్ూ 
పములుఁ బద్ాఱువేల నృపబాలలుఁ బీితిుఁ బద్ాఱువేల చం 
దముల విభూతినొందుచు యథావిధ్వతో వర యించె భూవరా!  

10.2-220-ఉతపలమాల 

ద్ానములందు సమెద విధ్ానములం దవలోకభాషణా 
హాినములందు నొకక కియీ నా లల్లతాంగుల కనిి మూర్ుత  ల ై 
తా ననిశంబు గానుఁబడి తకుకవ యిెకుకవలేక యుతతమ 
జాఞ న గృహ్సథధర్ెమునుఁ జకి ీర్మించెుఁ బిపూర్ణకాముుఁడెై.  

10.2-221-కంద పదాము 
తర్ుణులు బెకకం డయిినను 
బుర్ుషుుఁడు మనలేుఁడు సవతి పో రాటమునన్, 
హ్ర  యా పద్ాఱువేవుర్ు 
తర్ుణులతో సమత మనియిె దక్షతిమునన్.  

10.2-222-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఎనేి  భంగుల యోగమార్్ముల బహిేెంద్ాిదు ల్మక్ించుచున్ 
మునేి ద్ేవునిుఁ జూడుఁగానక తుద్వన్ మోహింతు; రా మే్టి కే 
వినాిణంబుననో సతుల్  గృహిణుల ై విఖ్ాాతి సేవించి ర్ 
చిేనాిలోకన హాస భాషణ ర్తిశ్ేిష్ానురాగంబులన్.  

10.2-223-సీస పదాము 
ఇంటికి వచిున న దురేగుద్ెంచుచు; 
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 నానీత వసుత వులందుకొనుచు 
సౌవర్ణమణిమయాసనములు వ ట ట చుుఁ; 
 బదములు గడుగుచు భకితతోడ 
సంవాసరతసాినజలము లంద్వంచుచు; 
 సద్ంధవసత రభూషణము లగసుఁగ  
యిషట పద్ార్థంబు ల్లడుచుుఁ ద్ాంబూ లాదు; 
 లగసుఁగుచు విసర్ుచు నోజ మ్మఱసర 

10.2-223.1-తటేగతీి 

శిర్ము దువుిచు శయాపైె్ుఁ జ లువు మిగుల 
నడుగు లగతుత చు ద్ాసీసహ్సయిుకత 
లయుాుఁ గ్ల్లచిర  ద్ాసుల ై హ్ర  నుద్ార్ుుఁ 
ద్ార్కాధ్వప వదనలు ద్ార్ు దగ ల్ల.  

10.2-224-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ననేి  పాయుఁడు; రాతుిలన్ ద్వవములన్ ననేి కృపం జ ంద్ెడిన్; 
ననేి  ద్ొ డాగుఁ జూచు వలిభలలో నాథుండు నా యింటనే 
యునాి డంచుుఁ బద్ాఱువేలుుఁ దమలో నూహించి సేవించి రా 
యనుిల్  గాఢ పతివతిాతి పర చరాా భకితయోగంబులన్.  

10.2-225-కంద పదాము 
ఆ రామలతో న పుపడుుఁ 
బో రాములు సాల న ఱప్ర పుర్ుష్ో తతముుఁడున్ 
గారామునుఁ ద్వర గ ను సౌ 
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ధ్ారామ లతాసరోవిహార్ముల నృపా!  

10.2-226-కంద పదాము 
ఏ ద్ేవుుఁడు జగముల ను 
తాపద్వంచును మనుచుుఁ జ ఱుచుుఁ బాిభవమున మ 
రాాద్ార్క్షణమునక ై 
యా ద్ేవుం డట ి  మ్మఱసె యాదవులందున్.  

10.2-227-వచనము 
అంత నొకకనాుఁడు ర్ుకిెణీద్ేవి లోుఁగ ట మహేందనిీల మర్కతాద్వ మణిసతంభ వలభి 
విటంకపటల ద్ేహ్ళీకవాట విరాజమానంబును, శ్ాతకుంభ కుడా గవాక్ష వేద్వకా 
సో పానంబును, విలంబమాన ముకాత ఫలద్ామ విచిత ిక్శ్ేయవితానంబును, 
వివిధ మణిద్ీప్రకా విసర్ విభాిజమానంబును, మధుకర్కులకల్లత 
మలి్లకాకుసుమ మాల్లకాభిరామంబును, జాలకర్ంధ ివినిర్్త కర్ూపరాగర్ుధూప 
ధూమంబును, వాతాయన విప ికీర్ణ శిశిర్కర్ కిర్ణసోత మంబును, 
బార జాతపసివామోద పర మిళితపవనసుందర్ంబు నయిన లోపల్లమంద్వర్ంబున 
శర్చుందచింద్వకిా ధవళ్పర్ాంక మధాంబున, జగద్ీశిర్ుం డయిన హ్ర  
సుఖ్ాసీనుండెై యుండ, సఖీజనంబులుం ద్ానును డగ్ఱి కొల్లచి యుండి. 

10.2-228-సీస పదాము 
కుచకుంభములమీుఁద్వ కుంకుమతో రాయు; 
 హార్ంబు లర్ుణంబు లగుచు మ్మఱయుఁ; 
గర్పలివము సాుఁచి కదల్లంప నంగుళీ; 
 యక కంకణపభి లావర ంపుఁ; 
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గదల్లన బహ్ుర్తి కల్లత నూపుర్ముల; 
 గంభీర్ నినదంబు గడలుకొనుఁగుఁ; 
గాంచన మణికర ణకా మయూఖ్ంబులు; 
 గండపాల్లకలప్ెై గంతు ల్లడుఁగ;  

10.2-228.1-తటేగతీి 

గుర్ులు నర తంపుఁ బయిెాద కొంగు దూుఁగ; 
బో టిచే నుని చామర్ుఁ బుచుుకొనుచు 
జీవితేశిర్ు ర్ుకిెణి సేర్ నర గ  
వేడక ల్లగుర్తత  మ్మలిన వీవుఁ ద్ొడుఁగ .  

10.2-229-వచనము 
అపుపడు.  

10.2-25- ర్ుకిె ణదీ్వేి విపిలంభంబు 

10.2-230-మతేతభ వికీీడతిము 
పతి యిే ర్ూపము ద్ాల్లునంద దనుర్ూపంబెైన ర్ూపంబుతో 
సతి ద్ా నుండెడు నటిట  ర్ూపవతి నా చంద్ాిసా నా లక్ిె నా 
సుతనున్ ర్ుక్ిెణి నా యననామతి నా శుద్ాధ ంతర్ంగం గళా 
చతుర్తింబున శ్ౌర  యిటినియిెుఁ జంచనెందహాసంబుతోన్.  

10.2-231-మతేతభ వికీీడతిము 
బలశ్ౌర్ాంబుల భోగమూర త కులర్ూపతాాగ సంపదు్ ణం 
బుల ద్వకాపలుర్కంటెుఁ జ ైదాముఖ్ర్ుల్  పూర్ుణ ల్  ఘనుల్ ; వార కిన్ 
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న లుఁతా! తలి్లయుుఁదండియిుం సహ్జుుఁడున్ నినిిచిునంబో క యిా 
బలవద్ీార్ుల వార ధల్మనుల మముం బాటింప నీ కేటికిన్?  

10.2-232-సీస పదాము 
లోకుల నడవడలిోని వార్ము గాము; 
 పర్ులకు మా జాడ బయలు పడదు; 
బలమద్యప్ేతులు పగగ్ండుి మా తోడ; 
 రాజప్ీఠములకు రాము తఱచు; 
శర్ణంబు మాకు నీ జలరాశి సతతంబు; 
 నిషరకంచనుల మే్ము; నిధులు లేవు; 
కలవార్ు చుటాట లు గార్ు; నిషరకంచన; 
 జనబంధులము; ముకతసంగహీ్ులము;  

10.2-232.1-ఆటవ లద్వ 
గూఢవర్తనులము; గుణహమనులము; భిక్షు 
ల ైన వార ుఁ గాని నాశయీింప; 
మిందుముఖ్ులు దగుల; ర ట వంటి మముబో ుఁటి 
వార  నేల దగుల వార జాక్ి!  

10.2-233-కంద పదాము 
సరర యును వంశము ర్ూపును 
సర యిెైన వివాహ్సఖ్ా సంబంధంబుల్  
జర్ుగును; సర  గాకునిను 
జర్గవు; లోలాక్ి! యిెటిట  సంసార్ులకున్.  
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10.2-234-కంద పదాము 
తగదని యెిఱుుఁగవు మముెం 
దగ ల్లతివి మృగాక్ి! ద్ీనుఁ దపపగు; నీకుం 
దగ న మనుజేందుి నొకకనిుఁ 
దగులుము; గుణహమనజనులుఁ దగునే తగులన్?  

10.2-235-సీస పదాము 
సాలి జరాసంధ చెై ద్ాాద్వ రాజులు; 
 చెలుఁగ  నన్ వీక్ించి మలయుచుండ 
నద్వ గాక ర్ుకిె నీ యనియు గర ించి; 
 వీర్ామద్ాంధుుఁ డెై వ లయుచుని 
వార  గర్ింబులు వార ంపుఁగాుఁ గోర ; 
 చెలువ! నినొిడిచి తెచిుతిమి; గాని 
కాంతా తనూజార్థ కాముకులము గాము; 
 కామమోహాదులుఁ గంీదుకొనము;  

10.2-235.1-తటేగతీి 

విను; ముద్ాసీనులము; కియీావిర్హితులము 
పూర్ుణ లము మే్ము; నితాాతెబుద్వధతోడ 
వ లుుఁగుచుందుము గృహ్ద్ీపవిధము మ్మఱసర; 
నవలతాతనిి! మాతోడ నవయ వలదు.  

10.2-236-వచనము 
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అని యిట ి  భగవంతుడెైన హ్ర  దనుిుఁ బాయక సేవించుటం బిియురాలను, 
పటటంపుద్ేవి ననియిెడి ర్ుకిెణి దర్పంబు నేర్ుపన నుపసంహ్ర ంచి యూర్కుండిన 
నమాెనవతి యప్రియంబులు నపూర్ింబులు న ైన మనోవలిభు మాటలు విని 
దుర్ంతంబెైన చింతాభర్ంబున సంతాపంబు నొందుచు.  

10.2-237-సీస పదాము 
కాట క న ఱయంగుఁ గనీిర్ు వర్దల ై; 
 కుచకుంభయుగళ్ కుంకుమము దడియ 
విడువక వ డల డు వేుఁడినిటూట ర్ుపల; 
 లాల్లతాధర్ కిసలయము గందుఁ 
జ లువంబు న ఱిదప్రప చినిుఁవోవుచు నుని; 
 వదనార్విందంబు వాడు ద్య ుఁప 
మార్ుతాహ్తిుఁ దూలు మహిత కలపకవలి్ల; 
 వడువున మే్న్ వడవడ వడంకుఁ  

10.2-237.1-తటేగతీి 

జితత  మ్మఱియంగుఁ జ కికటుఁ జేయిా సేర ు 
క్తుకం బేద్వ పదతలాగమీున నేల 
వాిసర ప్ెంపుచు మో మర్వాంచి వగలుఁ 
బొ ంద్ె మవింబు గంద్వన పువుిుఁబో ల .  

10.2-238-చంపకమాల 

అల్లకుల వేణి తనుిుఁ బిియుుఁ డాడిన యప్రియభాష ల్లమ్మెయిన్ 
స లవక కర్ణర్ంధమిుల సూదులు చ్చిున రీతిుఁగాుఁగ బె 
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బుబల్ల ర్ద విని లేడి కియీుఁ బొ లపఱి చేషటలు దకిక నేలప్ెై 
వలనఱి వాిల ుఁ గీ ల డల్ల వాిల్లన పుతతడిబొ మె క ైవడిన్.  

10.2-239-వచనము 
ఇట ి  వాిల్లన.  

10.2-240-మతేతభ వికీీడతిము 
పణితామాియుుఁడు కృషుణ ుఁ డంతుఁ గద్వసెన్ బాష్ాపవర్ుద్ాధ ర్ుణే 
క్షణ విససిత  వినూతిభూషణ దుర్ుకతకూీర్ నారాచ శ్ల 
షణ నాల్లంగ తధ్ార్ుణిన్ నిజకులాచార ైక సదధర్ె చా 
ర ణ ివిశ్ేిషరణి వీతతోషరణిుఁ బుర్ంధ్ీగిాీమణిన్ ర్ుకిెణిన్.  

10.2-241-సీస పదాము 
కని సంభమింబునుఁ దనువునం దనువుగా; 
 ననువునుఁ జందనం బలి నలుఁద్వ 
కనీిర్ు పనీిటుఁ గడిగ  కర్ూపర్ంపుుఁ; 
 బలుకులు సెవులలోుఁ బాఱ నూుఁద్వ 
కర్మొపప ముతాాలసర్ుల చి క కడల్లంచి; 
 యుర్మునుఁ బొ ందుగా నిర్వుకొల్లప్ర 
తిలకంబు నునుఫాలఫలకంబుప్ెైుఁ ద్ీర ు; 
 వదల్లన భూషణావళ్ళలుఁ దొ్డిగ   

10.2-241.1-తటేగతీి 

కమలదళ్ చార్ు తాలవృంతమున విసర  
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ప లుచు పయిెాదుఁ గుచములుఁ బొ ందుపఱిచి 
చితత  మిగుర్తత  నొయాన సేదుఁద్ీర ు 
బిగ యుఁ గ్ుఁగ టుఁ జేర ు న  మొెగము నిమిర .  

10.2-242-తేటగతీి 

న ర్ులు గలమర్ునీలంపు ట ర్ుల సరర్ుల 
నర్ులుగ్నుఁ జాల్ల నర్ులను మర్ులు కొలుపు 
యిర్ులు గ ల్లచిన తుమ్మెద గఱులుఁ ద్ెగడు 
కుర్ుల నుల్లద్ీర ు విర్ు ల్లడి కొపుపవ టిట .  

10.2-243-కంద పదాము 
ముర్సంహ్ర్ుుఁ డింద్వంద్వర్ 
గర్ుదనిలచలత్రసూనకల్లకాంచిత సుం 
దర్శయాుఁ జేర ు భీషెక 
వర్పుతిిన్ నుతచర త ివార జనేతని్.  

10.2-244-వచనము 
ఇట ి  పానుపునం జేర ు మృదుమధుర్ భాషణంబుల ననునయించిన.  

10.2-245-కంద పదాము 
పుర్ుష్ో తతము ముఖ్కోమల 
సర్సరజ మయిాందువదన సవీడిా హా 
సర్ుచిసరిగాధ పాంగ 
సుుర్ దవలోకనము లగలయుఁ జూ చిటినియిెన్.  
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10.2-26- ర్ుకిె ణది్వేి సుత తించుట 

10.2-246-కంద పదాము 
ముర్హ్ర్! ద్వవసాగమ దళ్ 
దర్విందదళాక్ష! తలుఁప నద్వ యటిట  దగున్ 
నిర్వధ్వక విమలతేజఞ 
వర్మూర తవి; భకతలోకవతసల! యిెందున్.  

10.2-247-తేటగతీి 

సంచితజాఞ న సుఖ్ బల ైశిర్ా శకుత  
లాద్వగాుఁ గల సుగుణంబు లమర్ు నీకు; 
నేను దగుదున ? సర్ిలోకేశిరేశ! 
ల్మలమ్మ ైసచిుద్ానందశ్ాల్ల వనఘ!  

10.2-248-సీస పదాము 
ర్ూఢిమ్మైుఁ బకిృతి పూర్ుష కాలములకు నీ; 
 శిర్ుుఁడవ ై భవద్ీయ చార్ుద్వవా 
లల్లతకళా క్శలమున నభిర్తుుఁడెై; 
 కడుఁగు నీ ర్ూప మ్మకకడ మహాతె! 
సతాత వద్వ గుణసముచుయయుకత మూఢాతె; 
 నయిన నే న కకడ? ననఘచర త! 
కోర  నీ మంగళ్ గుణభూతి గానంబు; 
 సేయంగుఁబడు నని చెందు భీతి  
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10.2-248.1-తటేగతీి 

నంబునిధ్వ మధాభాగమం దమృత ఫేన 
పటల పాండుర్ నిభమూర త పనిగేంది 
భోగశయాను బవిళింపుచును దనర్ు 
నటిట  యునితల్మల ద్వవాంబు దలుఁప.  

10.2-249-వచనము 
శబా సపర్శ ర్ూప ర్స గంధంబు లనియెిడు గుణంబులచేతుఁ బర గహీింపుఁబడిన 
మంగళ్ సుందర్ విగహీ్ుండవ ై, యజాఞ నాంధకార్ నివార్కంబెైన ర్ూపంబుుఁ గ ైకొని, 
భవద్ీయుల ైన సేవకులకు ననుభావుాండ వ ైతి; భవతాపద్ార్వింద 
మకర్ందర్సాసాిద లోలాతుెల ైన యోగీందుిలక ైనను భవనాెర్్ంబు సుుటంబు 
గా; దటిగుటం జేసర యిా మనుజపశువులకు దుర ిభావాంబగుట యేిమిసెపప? 
నిటిట  యిాశిర్ుండవ ైన నీకు నిచే సితంతంిబు గావున నద్వయును నా 
కభిమతంబు గావున నినుి నే ననుసర ంతు; ద్ేవా! నీవకించనుుఁడవ ైతేని 
బల్లభోకతలయిన బహిేెంద్ాిదు ల వినికొఱకు బల్లసమర్పణంబు సేసరర ? నీవు 
సమసత  పుర్ుష్ార్థమయుండ వనియును, ఫలసిర్ూప్ర వనియును నీ యందల్ల 
ప్ేిమాతిశయంబులం జేసర విజాఞ నద్ీపాంకుర్ంబున నిర్సత  సమసత  ద్యష్ాంధకార్ుల ై 
యిహ్సౌఖ్ాంబులు విడిచి సుమతులు భవద్ీయద్ాస సంగంబు గోర్ుచుండుదు; 
ర్ట ి  సేయనేర్క నిజాధ్వకారాంధకార్మగుి ల ైన వార్ు భవతతతత వంబు ద్ెల్లసర 
బల్లపకి్ేపణంబులు సేయంజాలక మూఢుల ై సంసార్చకంీబునం బర భమిింతు; 
ర్ద్వయునుంగాక.  

10.2-250-ఆటవ లద్వ 
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వర్మునీంద ియోగ వర్ సుర్కోటిచే 
వర ణతపభిావవ ైభవంబు 
గల్లగ  యఖిలచేతనులకు విజాఞ న పి 
దుండ వగుదు వభవ! దుర తదూర్!  

10.2-251-వచనము 
ద్ేవా! భవద్ీయ కుటిల భూివిక్ేపో ద్ీర త కాలవేగంబుచేత విధిసతమంగళ్ళ లగు 
కమలభవ భవ పాకశ్ాసనాదులం ద్వర్సకర ంచినటిట  మద్ీయ చితతంబున. 

10.2-252-చంపకమాల 

నిను వర యించినం బెలుచ నీర్జలోచన! శ్ార్గ ఙ్్ సాయకా 
సన నినదంబులన్ సకల శతుిధరాపతులన్ జయించి బో  
ర్న పశుకోటిుఁ ద్యలు మృగరాజు నిజాంశము భూర శకితుఁ గ ై 
కొనిన విధంబునన్ నను నకుంఠ త శూర్తుఁ ద్ెచిు తీశిరా!  

10.2-253-ఉతపలమాల 

అటిట  నృపాల కీటముల నాజి న దుర్పుఁగ లేనివాని య 
టలి టిటన భీతిమ్మై నిట  పయోధ్వశర్ణుాుఁడ వ ైతి వింతయున్ 
న టటన మాయ గాక యివి నికకములే? భవద్ీయ భకుత  ల ై 
నటిట  నరేందమిౌళిమణు లంచిత రాజఋషుల్  ముదంబునన్.  

10.2-254-ఆటవ లద్వ 
వితత రాజాగర మ విడిచి కాననముల 
నాతెలందు మీ పద్ాబాయుగము 
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వలుఁతి గాుఁగ నిల్లప్ర వాతాంబు పరాణ శ 
నోగనీియతు లగుచు నుందు ర్భవ!  

10.2-255-మతేతభ వికీీడతిము 
విమలజాఞ ననిర్ూఢుల ైన జనముల్  వీక్ింప మీ పాద కం 
జమర్ందసుుట ద్వవాసౌర్భము నాసాిద్వంచి నిరాిణ ర్ూ 
పము సతూపర్ుష వాగుద్ీర తము శ్లభాశ్రనీివాసంబు నౌ 
మిము సేవింపక మానవాధముని దురేెధ్ాతుె సేవింతునే?  

10.2-256-వచనము 
మఱియును ద్ేవా! భూలోకంబునందును, నితానివాసంబునందును, సకల 
పది్ేశంబులందును జగద్ీశిర్ుండ వయిన నినుి నభిమతంబులయిన 
కామర్ూపంబులు గ ైకొని వర యింతు; భవద్ీయ చర్ణార్వింద మకర్ంద్ాసాిదన 
చాతుర్ాధుర్ాభృంగ యిెైన కామిని యతి హేయంబెైన తిక్  శెశీు రోమ నఖ్ 
కేశంబులచేతుఁ గపపంబడి యంతర్్తంబయిన మాంసాసరథ  ర్కత కిమీి విటకఫ ప్రతత  
వాతంబుగల జీవచేవంబయిన నరాధముని మూఢాతెయిెై కామించునే? 
యద్వయునుంగాక.  

10.2-257-సీస పదాము 
నీర్ద్ాగమమే్ఘనిర్ాతపయః పాన; 
 చాతకం బేగునే చౌటి పడెకుుఁ? 
బర పకి మాకంద ఫలర్సంబులు గోీలు; 
 కీర్ంబు సనున  దుతూత ర్ములకు? 
ఘనర్ వాకర్ణనోతకల్లక మయూర్ము; 
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 గోర్ునే కఠ న ఝలిి్మర్వంబుుఁ? 
గర కుంభ ప్రశిత సద్ా్ ర స మోద్వత సరంహ్; 
 మర్ుగునే శునక మాంసాభిలాషుఁ  

10.2-257.1-తటేగతీి 

బవిిమలాకార్! భవద్ీయ పాదపదె 
యుగ సమాశయీ న ైపుణోద్య ాగచితత  
మనుాుఁ జేర్ున  తన కుపాసాంబు గాుఁగ? 
భకతమంద్ార్! దుర్ార్ భవవిదూర్!  

10.2-258-కంద పదాము 
వాసవవంద్వత! భవ కమ 
లాసన ద్వవాపభిా సభావల్ల క పుడున్ 
నీ సమధ్వక చార త ిక 
థా సుర్ుచిర్గాన మవితథం బయి చెలుి న్.  

10.2-259-కంద పదాము 
ధర్ణీనాథులు దమతమ 
వర్వనితామంద్వర్ముల వసరయించుచు గో 
ఖ్ర్ మారాా లంబుల గతి 
సరథర్బదుధ  లగుదుర్ు నినుిుఁ ద్ెల్లయని కతనన్.  

10.2-260-ఆటవ లద్వ 
జలజనాభ! సకల జగ దంతరాతెవ ై 
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నటిట  దే్వ! నీ పద్ార్వింద 
యుగళి సానురాగయుకతమ్మై నా మద్వుఁ 
గలుగునట ి  గాుఁగుఁ దలుఁపు మనఘ!  

10.2-261-ఆటవ లద్వ 
పృథు ర్జఞగుణపవిృదధమ్మైనటిట  నీ 
దృషరటచేత ననుిుఁ ద్ేఱుకొనుఁగుఁ 
జూచు టెలి పదెలోచన! నా మీుఁద 
ఘనదయారా్ుదృషరటగాుఁ దలంతు.  

10.2-262-వచనము 
అద్వయునుంగాక, మధుసూదనా! నీవాకాంబులు మిథాలుగావు; తలి్ల వచనంబు 
కూుఁతున కభిమతంబుగాద్ె? య్వనార్ూఢమదంబున సైెిర ణి యగు కామిని 
పుర్ుష్ాంతరాసకత యగుట విచార ంచి పర జాఞ ని యైెినవాుఁడు విడుచు; నవివేకి 
యయిన పుర్ుషుం డింద్వియలోలుండెై ర్తిం దగ ల్ల ద్ాని విడువనేర్క పర గహీించి 
యుభయలోకచుాతుండగు; నట ి గావున నీ యెిఱుంగని యర్థంబు గలద్ే?” 
యని వినివించిన ర్ుక్ిెణీద్ేవి వచనంబులకుుఁ గృషుణ ండు సంతసరలి్ల యిటినియిె.  

10.2-27- ర్ుకిె ణదీ్వేినూర్డంిచుట 

10.2-263-చంపకమాల 

అల్లకులవేణి! నవుిలకు నాడినమాటల కింత నీ మద్వం 
గలుఁగుఁగ నేల? వేుఁటలను గయాములన్ ర్తులందు నొవిుఁగాుఁ 
బల్లకినమాట ల గు్  లని పట ట దురే? భవద్ీయ చితతముం 



2587 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ద్ెల్లయుఁగుఁ గోర  యిేుఁ బల్లకితిన్ మద్వలో నిట  గుంద నేుఁటికిన్?  

10.2-264-వచనము 
అద్వయునుం గాక.  

10.2-265-ఉతపలమాల 

కింకలు ముదుా ుఁబలుకలును గ ంపుుఁగనుంగవ తియామోవియున్ 
జంక లు తేఱిచూపు ల కసక కములున్ న లవంక బొ మెలుం 
గ్ంకక వీడనాడుటలుుఁ గూర మియుం గల కాంతుఁ గూడుటల్  
అంకలి్ల లేక జనెఫల మబుబట గాద్ె కుర్ంగలోచనా!  

10.2-266-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె.  

10.2-267-ఉతపలమాల 

నీవు పతిపతిామణివి నిర్ెల ధర్ెవివేక శ్రల స 
ద్ాావవు నీ మనోగతులుఁ బాయక యిెపుపడు నసెద్ీయ సం 
సేవయ కాని యనాము భజింపవు; పుటిటన నాుఁటనుండి నీ 
భావ మ్మఱింగ  యుండియును బల్లకన తపుప సహింపు మానినీ!  

10.2-268-వచనము 
అని వ ండియు నిటినియిె “నీవాకాంబులు శవీణసుఖ్ంబుగావించె; నీవు 
వివిధంబుల ైన కామంబులు గోర తివేని, నవియనిియు నాయంద యుండుటం 
జేసర యేికాంతసేవాచతుర్ వ ైన నీకు నవి యనిియు నితాంబుల ై యుండు; నీ 
పాతివతిాంబును, నా యందల్ల సేిహ్ంబు నతివిశదంబు లయిెా; 



2588 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నావాకాములచేత భవ ద్ీయచితతంబు చంచలంబు గాక నా యందల్ల బుద్వధ  
దృఢంబగుం గావున సకలసంపద్విలసరతంబెైన ద్ాిర్కానగర్ ద్వవామంద్వర్ంబు 
లందు నీదు భాగాంబునం జేసర సంసార క ైవడి నీ యందు బద్ాధ నురాగుండన ై 
వర తంతుుఁ; దకికన పాిణేంద్వియ పర్వశతింబున వికృత శరీర్ధ్ార ణియిెైన సతి 
ననుిం జ ందుట దుషకర్ం; బద్వయునుం గాక మోక్షపదిుండన ైన ననుిుఁ 
గామాతుర్ల ైన యలపమతులు వతితపో మహిమలచేత ద్ాంపతా యోగంబుక ై 
సేవింతు; ర్ద్వయంతయు నా మాయా విజృంభితంబు; ద్ానంజేసర వార్ు 
మందభాగాల ై నిర్యంబు నొందుదు; ర్ట ి గావున నీ సమానయిెైన కాంత యిే 
కాంతలంద్ెైనుఁ గలద్ె? నీ వివాహ్కాలంబు ననేక రాజనావర్ుాలుఁ గ ైకొనక 
భవద్ీయ మధురాలాప శవీణాతెకుండన ైన నా సనిిధ్వకి "నా శరీర్ం బితర్ 
యోగాంబు గాదు; నీకు శే్షంబనయి యుని ద్ాన" నని యేికాంతంబునం 
బాిహ్ెణుం బుతెత ంచిన నేనును జనుద్ెంచి, నీ పర ణయసమయంబున 
భవతసహ్ో దర్ుంబటిట  విర్ూపుం గావించిన నద్వ గనుంగ్నియును నా యందల్ల 
విపయిోగ భయంబున నూర్కుండితి; వద్వగావున బహ్ుపకిార్ంబుల ై వర తంచు నీ 
సదు్ ణంబులకు సంతసరంతు!”నని యివిిధంబున ద్ేవకీసుతుండు నర్లోక 
విడంబనంబుగ గృహ్సుథ నిభంగ  నిజగృహ్కృతాంబు లాచర ంచుచుండె"నని 
శుకుండు మఱియు నిటినియిె.  

10.2-269-కంద పదాము 
అని యిట ి  కృషుణ ుఁ డాడిన 
వినయ వివేకానులాప వితతామృత సే 
చన ముద్వత హ్ృదయయిెై య 
వినితామణి వికచ వదన వనర్ుహ్ యగుచున్.  
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10.2-270-కంద పదాము 
నగ వామతించు చూపులు 
నగధర్ు మోమునను నిల్లప్ర నయమునుఁ గర్ముల్  
మొగ చి వినుతించెుఁ గృషుణ న్ 
ఖ్గవాహ్ున్ ర్ుచిర్ద్ేహ్ుుఁ గల్లతోతాసహ్ున్.  

10.2-271-చంపకమాల 

అతుల విరాజమానముఖ్ుుఁడెై వివిధ్ాంబర్ చార్ుభూషణ 
పతితులతోుఁడ గోర న వర్ంబులు దదాయుుఁ నిచెుగృషుణ ుఁ డు 
నితశుభమూర త దే్వగణనంద్వతకీర త దయానువర తయిెై 
యతిమృదువాణికిం గ సలయార్ుణపాణికి నీలవేణికిన్.  

10.2-272-వచనము 
ఇట ి సమాెనించి కృషుణ ండు ర్ుకిెణియుంద్ానును దదనంతర్ంబ. 

10.2-273-చంపకమాల 

ఎలమి ఘటింపుఁగాుఁ గలసర యిాడెల నీడల మలి్లకా లతా 
వల్లుఁ గర్వీర్జాతి విర్వాదుల వీథులుఁ గమె దె్మ్మెర్ల్  
వొలయు నవీనవాసములుఁ బొ నిలుఁ ద్వన ిలుఁ బచుర్చులం 
గ్లుఁకుల లేుఁగ లంకులను గోర క ల్మర క లగతత ుఁ గ్ీతతల ై.  

10.2-274-కంద పదాము 
ఆరామభూములందు వి 
హారామల సౌఖ్ాల్మల నతిమోదముతో 
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నా రామానుజుుఁ డుండెను 
నా రామామణియుుఁ ద్ాను నభిరామముగన్.  

10.2-28- కృషణకుమారోతపతిత  

10.2-275-వచనము 
మఱియు, ననేకవిధ విచితిమణివితానాభిశ్లభిత పాిసాద్యపర భాగంబులను, లాల్లత 
నీలకంఠ కలకంఠ కలవింక శుక కలాప కల్లత తీర్ంబులను, 
మకర్ందపానమదవద్వంద్వంద్వర్ ఝంకార్ సంకుల కమల కహిార్ సుధ్ాసార్ నీహా 
పూర త కాసార్ంబులను, ధ్ాతు నిర్ఝర్ ర్ంజిత సానుద్ేశగ ర  కుంజపుంజంబులను, 
గృతకశ్ ైలంబులను, గీడీాగృహ్ంబులనుం జ లంగ  నందనందనుండు 
విదర్ారాజనందనం దగ ల్ల కందర్పకేళీలోలాతుెండయిెా; ననంతర్ంబా 
సుందరీలాలామంబువలనుఁ బదిుాముిండు, చార్ుధ్ేషుణ ండు, చార్ుద్ేవుండు, 
సుధ్ేషుణ ండు, సుచార్ువు, చార్ుగుపుత ండు, భదచిార్ువు, చార్ుభదుిండు, 
విచార్ువు, చార్ువు ననియిెడు పదుగుర్ు తనయులం బడసె; నట ి  సతాభామా 
జాంబవతీ నాగిజితీ కాళింద్ీ మాద్వ ిమితవిింద్ా భదలికు వేఱువేఱ పదుగురేసర 
భదమిూర్ుత  ల ైన కుమార్ు లుదయించి; ర్విిధంబున మఱియును.  

10.2-276-చంపకమాల 

అనఘ! పద్ాఱువేల సతులందు జనించిర  వేఱువేఱ నం 
దన దశకంబు తతుసత వితానము గాంచి ర్నేక సూనుల 
న ినయుఁగ నిట ి  ప్రలిచెఱ కీనిన క ైవడిుఁ బుతత ర పౌతత ర వ 
ర్ధనమున నొప్ెపుఁ గృషుణ ుఁడు ముదంబునుఁ ద్ామర్తంపర ై భువిన్.  
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10.2-277-తేటగతీి 

అట ి  యదు వృషరణ  భోజాంధకాద్వ వివిధ 
నామధ్ేయాంతర్ముల న నింగ నూట 
యొకకటెై చాల వర ధల ి  నకుకలంబు 
నృపకుమార్ులుఁ జద్వవించు నేర్ుప గలుగు.  

10.2-278-తేటగతీి 

గుర్ుజనంబులు విను మూుఁడుకోటిమీుఁద 
న నుబద్ెనిమిద్వవేలప్ెై న సుఁగ నూర్ుి 
ర్నిుఁ దద్ాబలకావల్ల న నిుఁదర్మ్మ 
శూల్లక ైనను ద్ామర్చూల్లక ైన?  

10.2-279-వచనము 
అందు గోవిందనందనుండయిన పదిుాముినకు ర్ుకిె కూుఁతు వలన 
ననిర్ుదుధ ండు సంభవించె ననిన మునివర్ునకు భూవర్ుం డిటినియిె.  

10.2-280-కంద పదాము 
బవర్మునుఁ గృషుణ చే ము 
నివమానము నొంద్వ ర్ుకిె యచుాతు గ లువం 
ద్వవుర్ుచుుఁ దన సుత నర సం 
భవునకు న టిి చెు? న ఱుుఁగుఁ బలుకు మునీంద్ాి!  

10.2-29- పిదుామి వివాహ్ంబు 

10.2-281-సీస పదాము 
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నావుడు శుకయోగ  నర్నాయకోతతమ! ; 
 నీవు చెప్రపన యటి న మెనమునుఁ 
బద్ాెయతాక్షుచేుఁ బడిన బనిమునకుుఁ; 
 గనలుచు నుండియు ననుజతోడి 
న యాంబునను భాగ నేయున కిచెును; 
 గూుఁతు నంచితపుషప కోమలాంగ ుఁ 
దన పూనిక దప్రపనుఁ దగ విదరేాశుండు; 
 విను మ్మఱింగ ంతు న విిధము ద్ెల్లయుఁ 

10.2-281.1-తటేగతీి 

బర్ుఁగ ర్ుకెవతీ సియంవర్మున కొగ  
నర్ుగుద్ెం డని భీషెభూవర్సుతుండు 
వర్ుస ర్ప్రపంచె రాజనావర్ కుమార్ 
వర్ుల నను వార్త కలర  యా హ్ర సుతుండు.  

10.2-282-చంపకమాల 

వర్ మణిభూషణపభిలవర్్ మనర్్ళ్ భంగ ుఁ బర్ిుఁ బి 
సుుర త ర్థాధ్వరోహ్ణవిభూతి దల్లర్ప మనోహ్ర ైక సు 
సరథర్శుభల్మల నేగ  యదుసరంహ్కిశ్లర్ము రాజకనాకా 
పర ణయవ ైభవాగత నృపాలక కోటికి ర్ుకిెవీటికిన్.  

10.2-283-చంపకమాల 

చని పుర ుఁజొచిు వృషరణకులసతతముుఁ డచుట మూుఁగ యుని య 
మెనుజవరేణానందనుల మానము దూల్ల భయాకులాతుె ల ై 
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చనుఁగ ననేక చండతర్ సాయకసంపదుఁ జూప్ర ర్ుకిె నం 
దనుఁ గ్నివచిు వేడక నిజధ్ామము స చెు నవార్ాశ్ౌర్ుాుఁ డైె.  

10.2-284-వచనము 
ఇట ి  తెచిు పదిుాముిండు హ్ర నయనం బర ణయంబంద్వ నిఖిల సుఖ్ంబు 
లనుభవింపుచుండె; యనంతర్ంబ.  

10.2-285-కంద పదాము 
ధ్ీర్ుుఁడు కృతవర్ుెని సుకు 
మార్ుుఁడు వర యించె ర్ుచిర్మండనయుత నం 
భోర్ుహ్ముఖి ర్ుకిెసుతం 
జార్ుమతీకనాుఁ బకిటసజానమానాన్.  

10.2-286-తేటగతీి 

పకిటచర తుండు భీషెభూపాలసుతుుఁడు 
మనము మోద్వంపుఁ దన కూర ెమనుమరాల్ల 
ర్ుకెలోచన నసమాన ర్ుకెకాంతిుఁ 
జ ల్లమి ననిర్ుదుధ నకు బెండిి  సేయు నపుడు.  

10.2-287-కంద పదాము 
ప లుపుగ ర్తివిభూష్ో  
జావలుుఁలయి శుభవేళ్ నవిివాహార్థము ని 
ర్ెల బహ్ు వ ైభవ శ్లభన 
కల్లతవిదరాావనీశ కటకంబునకున్.  
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10.2-288-చంపకమాల 

హ్ర యును ర్ుకిెణీసతియు నా బలభదుిుఁడు శంబరార యు 
నిర మదభేద్వ సాంబుుఁడును నాద్వగ రాజకుమార్కోటి సరం 
ధుర్ ర్థవాజి సదాట లతోుఁ జని యందు సమగవీ ైభవా 
చర త వివాహ్యుకత ద్వవసంబులు వేడుకుఁ బుచిు యంతటన్.  

10.2-289-కంద పదాము 
ఒకనాుఁడు యదుకుమార్కు 
లకలంక సమగ ీవ ైభవాటోప మహ్ో  
తుసకుల ై యుండుఁగుఁ జూపో  
పక యిెకసెక కమున నవనిపాలుర్ు వర్ుసన్.  

10.2-290-ఉతపలమాల 

ఎచుర కం గళింగధర్ణీశుుఁడు ర్ుకిెమొగంబు సూచి నీ 
యొచుెముుఁ ద్ీర్ుుకో నిద్వయ యొపపగువేళ్ బలుండు జూదమం 
ద్వచు గలండు; గాని ప లుప్ెకికననేర్పర  గాుఁడు; గాన నీ 
కిచుు నవశామున్ జయము నీుఁగుము తొలి్లటుఁబడా బనిమున్.  

10.2-291-కంద పదాము 
అని పుర కొల్లపన ర్ుకిెయుుఁ 
దన చేట  దలంప లేక తాలాంకునితో 
డను జూదమాడుఁ ద్వవిర ను 
వనజాసను కృతము గడచు వార వి ర లన్?  
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10.2-292-వచనము 
అంత.  

10.2-293-కంద పదాము 
కోర  విదర్ుాుఁడు కుటిల వి 
హార్ుండెై ప్రల్లచె జూదమాడ జితార న్ 
హార న్ సనుితసూర న్ 
సీర న్ ర ైవతసుతారా్ు చితతవిహార న్.  

10.2-30- ర్ుకిె బలరాములజూదంబు 

10.2-294-ఆటవ లద్వ 
పూని మనము గ్ంత ప ి దుా వోకకు రామ! 
న తత  మాడ నీవు నేర్ుత  వనుఁగ 
విందు; మిపుడు గ్ంత వ ల యొడిా  యాడుద 
మనిన బలుుఁడు ల సస యని చెలంగ .  

10.2-295-కంద పదాము 
మద్వలోని చలము డింపక 
పద్వ యిర్ువద్వ నూఱు వేయి పద్వవే ల్లద్ె ప 
నిిద మని యొడుా చు నాడిర  
మదమున నిదాఱును దుర్భిమానము ప్ేర ెన్.  

10.2-296-ఉతపలమాల 

ఆడిన యాట ల లిను హ్లాయుదుుఁ డయడిన ర్ుకిె గ లుుడున్ 
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ద్యడ ినృపాల కోటి పర తోషముుఁ జ ందుఁ గళింగభూవిభుం 
డయడ ెబలుం డటంచుుఁ బహి్సో కుత ల న ంతయు రాముుఁ జులకుఁగా 
నాడనెు దంతపంకిత వ ల్ల యిెై కనుపటటుఁగుఁ జాల నవుిచున్.  

10.2-297-తేటగతీి 

బలుుఁడు కోప్రంచి యొక లక్ష పణము సేసర 
యాడి పకిటంబుగా జూద మపుడు గ ల ు; 
గ ల్లు నను ర్ుకిె యిద్వ యేిను గ ల్లుయుండ 
గ లుపు నీ దని కికుర ంప నలవి యగున ?  

10.2-298-కంద పదాము 
అనవుడు హ్లధర్ుుఁ డచుటి 
జనపాలకసుతులుఁ జూచి సతాము పలుకుం 
డని యడిగ న వార్లు ర్ు 
కుెని హితుల ై పలుక ర ైర  మొగమోటమునన్.  

10.2-299-ఉతపలమాల 

అపపటి యటి యొడిా  ముసలాయుధుుఁ డేపున నాడి జూదముం 
జొపపుఁడ గ ల్లు యిా గ లుపు సూడగ నాద్వయొ వానిద్య  జనుల్  
తపపక చెపుపుఁ డని విద్వతధినితో నశరీర్వాణి తా 
నిపపటియాట రాముుఁడె జయించె విదర్ుాుఁడె యోడె నావుడున్.  

10.2-300-వచనము 
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అనినవిని సకలజనంబులు నదుాతానందనిమగి మానసుల ైర ; 
కుటిలసిభావులయిన భూవర్ులు ర్ుకిెం గ ైకొల్లపన నతండు తన తొలి్లంటి 
పరాభవము దలంచి యెిద్వర ందనుి న ఱుంగక బలాబల వివేకంబు సేయనేర్క 
విధ్వవశ్ానుగతుండెై చలంబున బలునిం గని యిపపటి యాటయు నేన 
గ ల్లుయుండ వృథాజలపకలపనుండ వయి ‘గ ల్లుతి’ నని పల కద; వక్షవిద్ాా 
న ైపుణాంబు గల భూపకుమార్ులతోుఁ బసులకాపర్ు ల తుత వతుత రే యని కొీవుిన 
నవుిచుం బల్లకిన, నపపలుకులు సెవులకు ములుకుల కియీం ద్ాుఁకినుఁ 
గోపో ద్ీాప్రతమానసుండెై ప్ెటప్ెటం బండుి గ్ఱకుచుం గనుిలనిపుప లుపపతిలిం 
గ నుకం ద్య ుఁకతొికికన మహ్ో ర్గంబు నోజ రోుఁజుచు దండతాడితంబయిన 
పుండరీకంబుల్మల హ్ుమెని మొోయుచుుఁ బచిండ బాహ్ుదండంబులు సాుఁచి 
పర ఘం బందుకొని పర పంథవ యైెిన ర్ుకిెని నతని కనుకూలంబయిన 
రాజలోకంబును బడలుపడ నడిచె; నయావసర్ంబున.  

10.2-301-కంద పదాము 
మును దంతపంకిత వ ల్లగాుఁ 
దను నవిిన యకకళింగుుఁ దల వటిట  ర్యం 
బునుఁ బడుఁద్వగ చి వదన మే్ 
పునుఁ బెడచే వేసిర దంతములు వ స డుల్లచెన్.  

10.2-302-కంద పదాము 
అంతం బో వక ర్ుకిెని 
దంతంబులు మునుి డుల్లచి తను వగల్లంప 
నింతకుపుర  కేగ ను వాుఁ 
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డెంతయు భయ మంద్వ రాజు ల లిం గలుఁగన్.  

10.2-303-వచనము 
అట ి చేసర యయాాదవసరంహ్ం బసహ్ావికమీంబునం జ లంగ  నంత. 

10.2-304-కంద పదాము 
భూవర్! పద్ాెక్షుుఁడు దన 
బావ హ్తుం డగుట గనియుుఁ బలుకక యుండెన్ 
భావమున ర్ుకిెణీ బల 
ద్ేవుల కే మనుఁగ న గు్  ద్ేఱునొ? యనుచున్.  

10.2-305-వచనము 
అంత నా విదరాానగర్ంబు నిర్్మించి.  

10.2-306-కంద పదాము 
పర్మానురాగర్స సం 
భర తాంతఃకర్ణు లగుచుుఁ బాటించి వధూ 
వర్ులను ర్థమం ద్వడి హ్ల 
ధర్ హ్ర  ర్ుకిెణులుఁ గ్ల్లు తగ యదువీర్ుల్ .  

10.2-307-ఉతపలమాల 

మంగళ్తూర్ాఘోషము లమందగతిం జ లుఁగంగ మతత  మా 
తంగ తుర్ంగ సదాట కదంబముతోుఁ జని కాంచి ర్ంత నా 
ర్ంగ లవంగ లుంగ విచర్నెదభృంగ సుర్ంగనాద స 
తసంగ తర్ంగ ణీకల్లత సంతతనిర్ెల నా కుశసథల్లన్.  
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10.2-308-వచనము 
ఇట ి  పురోపవనోపకంఠంబునకుం జని.  

10.2-309-కంద పదాము 
అందు వసరంచిర  నంద్వత 
చందన మంద్ార్ కుంద చంద ిలసనాె 
కందముల నీడ హ్ృదయా 
నందము సంధ్వలి నందనందనముఖ్ుాల్ .  

10.2-310-వచనము 
తదనంతర్ంబ పుర్పవిేశంబు సేసర" ర్ని చెప్రప శుకయోగీందుిండు 
పరీక్ినిరేందుిన కిటినియిె.  

10.2-31- బాణునకీశిర్ పిసాదలబాి 

10.2-311-తేటగతీి 

 అనఘ! బల్లనందనులు నూర్ుి ర్ందులోన 
నగజీాతుండు బాణుుఁ డతుాగమీూర త 
చిర్ యశ్లహార  విహితపూజిత పురార  
యహిత తిమిరోషణకర్ుుఁడు సహ్సకిర్ుుఁడు.  

10.2-312-కంద పదాము 
బాణుుఁడు వికమీజిత గీ 
రాిణుుఁడు సని కాంచె భకిత వశుుఁ డెై సగణ 
సాథ ణున్ నిరా్ళి తాసమ 
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బాణుం ద్ాండవధురీణు భకతతాిణున్.  

10.2-313-కంద పదాము 
కని యనురాగ వికాసము 
దన మనమునుఁ గడలుకొనుఁగ ధర్ుఁ జాుఁగ ల్ల వం 
దన మాచర ంచి మోదము 
దనర్ుఁగుఁ ద్ాండవము సలుపు తఱి నయాభవున్.  

10.2-314-ఉతపలమాల 

సంచిత భూర బాహ్ుబలసంపద ప్ెంపున నార్జంబు వా 
యించి యనేకభంగుల నుమే్శుుఁ ద్వలిోకశర్ణుా నాతె మ్మ 
చిుంచి పమిోద్వయిెై నిజవశ్రకృత నిశుల్లతాంతర్ంగుుఁ గా 
వించి తద్ాననాంబుర్ుహ్ వీక్షణుుఁడెై తగ మొొకిక యిటినున్.  

10.2-315-ఉతపలమాల 

శంకర్! భకతమానసవశంకర్! దుషటమద్ాసురేంద ినా 
శంకర్! పాండునీలర్ుచిశంకర్వర్ణ నిజాంగ! భోగ  రా 
టకంకణ! పార్ితీహ్ృదయక ైర్వ క ైర్వమిత!ి యోగ హ్ృ 
తపంకజ పంకజాపత ! నిజతాండవఖ్ేలన! భకతపాలనా!  

10.2-316-వచనము 
అని వినుతించి.  

10.2-317-ఉతపలమాల 

ద్ేవ! మద్ీయ వాంఛితము తేటపడనిిట  వినివించెదన్ 
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నీవును నద్వనిందనయు న మిెని నా పుర  కోటవాకిటం 
గావల్లయుండి ననుిుఁ గృపుఁ గావుము భకతఫలపది్ాత! యో 
భావభవార ! నీ చర్ణపదెము ల పుపడు నాశయీించెదన్.  

10.2-318-వచనము 
అని యభార థంచినం బసినుిండెై భకతవతసలుం డగు పురాంతకుండు 
గ్రీసమే్తుండెై తార్కాంతక గజాననాద్వ భూతగణంబుల తోడ బాణనివాసం బగు 
శ్లణపుర్ంబు వాకిటం గాుఁపుండెుఁ; బదంపడి యొకకనాుఁడ బబల్లనందనుండు.  

10.2-319-తేటగతీి 

దర్పమునుఁ బొ ంగ  ర్ుచిర్ మారాత ండ ద్ీపత  
మండలముతోడ మార్పడు మహితశ్లణ 
మణికిరీటము తిపిుర్సంహ్ర్ుని పాద 
వనజములు సో ుఁక మొొకిక యిటిని నుతించె.  

10.2-320-సీస పదాము 
ద్ేవ! జగనాిథ! ద్ేవేందవింద్వత! ; 
 వితతచార త!ి సంతత పవిత!ి 
హాలాహ్లాహార్! యహిరాజకేయూర్! ; 
 బాలేందుభూష! సదాకతపో ష! 
సర్ిలోకాతీత! సదు్ ణసంఘాత! ; 
 పార్ితీహ్ృదయిేశ! భవవినాశ! 
ర్జతాచలసాథ న! గజచర్ెపర ధ్ాన! ; 
 సుర్వ ైర విధిసత ! శూలహ్నత!  
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10.2-320.1-తటేగతీి 

లోకనాయక! సదాకతలోకవర్ద! 
సుర్ుచిరాకార్! మునిజనసుత తవిహార్! 
భకతజనమంద్వరాంగణపార జాత! 
నినుి న విుఁడు నుతిసేయ నేర్ుు నభవ!  

10.2-321-వచనము 
అని సుత తియించి.  

10.2-322-మతేతభ వికీీడతిము 
అనిలో ననుి న ద్వర ు బాహ్ుబలశ్ౌర్ాసూుర తుఁ బో రాడుఁ జా 
ల్లన వీర్ుం డొకుఁ డైెన బంద్ెమునకున్ లేుఁడయిెా భూమండల్ల 
నినయంబున్ భవదగదీతతకర్సాహ్సంిబు కండూతి వా 
యునుపాయంబునులేద యిాభర్ము న టోి ర్ుత నుిమానాయకా!  

10.2-323-సీస పదాము 
హ్ుంకార్ కంకణ కేంీకార్ శింజినీ; 
 టంకార్ నిరోాషసంకులంబు 
చండ ద్య రా్ండ భాసినెండలాగ ీప;ి 
 కాండ ఖ్ండిత రాజమండలంబు 
శూలాహ్తక్షతోద్ేిల కీలాల క; 
 లోి ల కేళీ సమాలోకనంబు 
శుంభ దునెద కుంభి కుంభసథలధింస; 
 సంభూత శ్ౌర్ా విజృంభణంబు  
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10.2-323.1-తటేగతీి 

గలుగు నుద్ాా మ భీమ సంగాీమ కేళి 
ఘన పరాకీమ వికమీకీమము గాుఁగ 
జర్పలేనటిట  కర్ములు కర్ము దుఃఖ్ 
కర్ము లగుుఁ గాక సంతోషకర్ము లగున ?  

10.2-324-ఉతపలమాల 

కాన మద్ీయ చండభుజగర్ి పరాకమీ కేళికిన్ సముం 
డమ నిఖిలావనిం గలుఁడె యిందుకళాధర్! నీవు దకకుఁగా; 
నా నిటలాంబకుండు దనుజాధ్వపు మాటకుుఁ జాల రోసర లో 
నూనిన రోషవార ధ గడ లగతత ుఁ గ నిటిని పల క భూవరా!  

10.2-325-కంద పదాము 
విను మూఢహ్ృదయ! నీ కే 
తన మ్మపుప డకార్ణంబ ధ్ార్ుణిప్ెైుఁ గూ 
లును నపుడ నీ భుజావల్ల 
దునియుఁగ నా యంత వానితో నని గలు్ న్.  

10.2-326-వచనము 
అని పల్లకిన నట ి  సంపాిపతమనోర్థుండెై నిజభుజవినాశకార్ా ధురీ ణుండగు 
బాణుండు సంతుష్ాట ంతర్ంగుం డగుచు నిజనివాసంబు నకుం జని, తన 
పాిణవలిభల యులింబులు పలివింపుఁ జేయుచు నిజధిజనిపాతంబు 
నిరీక్ించుచుండె, తదనంతర్ంబ.  
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10.2-32- ఉష్ాకనా సిపింబు 

10.2-327-సీస పదాము 
ఆ ద్ానవేశిర్ు ననుుఁగుుఁ గుమార  యు; 
 ష్ాకనా విమలసౌజనాధనా 
ర్ూపవిభమి కళార్ుచిర్ కోమలద్ేహ్; 
 యతను నాఱవబాణ మనుఁగుఁ బర్ుఁగు 
సుందరీర్తింబు నిందునిభానన; 
 యల్లనీలవేణి పద్ాెయతాక్ి 
యొకనాుఁడు ర్ుచిర్సౌధ్యపర వేద్వకా; 
 సథలమున మృదుశయా న లమిుఁ గూర క  

10.2-327.1-తటేగతీి 

మునుి దన చౌల న నిుఁడు విని యతుఁడుుఁ 
గనుిలార్ంగుఁ ద్ాుఁ బొ డగని యతుఁడుుఁ 
గాని యసమానర్ూపరేఖ్ావిలాస 
కల్లతు ననిర్ుదుధ  నర ెల్లుఁ గవిసరనట లు.  

10.2-328-చంపకమాల 

కలగని యంత మే్లుకని కనుిల బాషపకణంబు లగలకుఁగాుఁ 
గలవల ుఁ గాక నిశుయముగాుఁ గమనీయ విలాస విభిమా 
కల్లత తద్ీయర్ూపము ముఖ్ంబున వేలి్లన యటి ద్య ుఁచినం 
గళ్వళ్ మందుచున్ బిగ యుఁ గ్ుఁగ టిచే బయ లపపళించుచున్  
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10.2-329-వచనము 
మఱియును.  

10.2-330-చంపకమాల 

సర్సమృదూకుత లుం గుసుమసాయకకేళియు శ్ాటికా కచా 
కర్షణముల్  నఖ్కియీలుుఁ గమకొపో ల లలాట మే్ఖ్లా 
కర్ కుచ బాహ్ుమూలములుుఁ గ కైొని యుండుట లాద్వగాుఁ దలో 
దర  మద్వ గాఢమ్మై తగ ల  దర్పకుుఁ డచుుననొతితనటియిెై.  

10.2-331-సీస పదాము 
కల్లకిచేషటలు భావగర్ాంబు ల ైనను; 
 బిియుమీుఁద్వ కూర మి బయలుపఱుపుఁ 
బిదప్రదన ై లజా మద్వుఁ బద నిచిునుఁ; 
 జ ల్లమే్నుఁ బులకలు చకెుక లగతత  
మదనాగ ి సంతపత  మానస యగుటకు; 
 గుర్ుకుచహార్వలిర్ులు గందుఁ 
జితతంబు నాయకాయతతమ్మై యుంటకు; 
 మఱుమాట లాడంగ మఱపు గదుర్  

10.2-331.1-తటేగతీి 

నతివ మనమున సరగు్  మోహ్ంబు భయముుఁ 
బొ డమ నునుమంచు న తతమిెుఁ బొ దువు మాడికుఁ 
బథిమచింతాభర్ంబునుఁ బదెనయన 
కోర  తలచీర్ వాటింప నేర్దయిెా.  
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10.2-332-వచనము 
ఇట ి  విర్హ్వేదనా దూయమాన మానసయిెై యుండె; నంత న చెులులు డాయం 
జనుద్ెంచినం దన మనంబునం బొ డము మనోజవికార్ంబు మఱువ ట ట చు 
నపుపడు.  

10.2-333-చంపకమాల 

ప ర ుఁబొ ర ుఁ బుచుు నూర్ుపగమిుఁ బుకికటనుంచి కుచాగసీీమప్ెై 
బెర్సరన సని లేుఁజ మటబిందువు లగయాన నార్ుుుఁ గనుిలం 
ద్ొర్ుఁగ డు బాషపపూర్ములు ద్ొంగల్లఱెపపల నాని చుకకలం 
దర్ుణులు ర్ండు చూతమని తా మొగ మ్మతుత ను గూఢరాగ యిెై.  

10.2-334-వచనము 
ఇవిిధంబునం జర యించుచుండె నటిటయిెడ.  

10.2-335-తేటగతీి 

అంతకంతకు సంతాప మతిశయించి 
వలుుఁద చనుిలు గనీిటి వఱదుఁ దడియుఁ 
జ లులద్ెసుఁ జూడుఁ జాల లజాించి మొగము 
వాంచి పలుకక యుండె న వినర్ుహాక్ి.  

10.2-336-వచనము 
అంత.  

10.2-337-తేటగతీి 

బల్లతనూభవుమంతిి కుంభాండుతనయ 
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తన బహిఃపాిణ మిద్వ యనుఁ దనర్ునటిట 
కామినీ మణి ముఖ్పదెకాంతి విజిత 
శిశిర్కర్ చార్ు ర్ుచిరేఖ్ చితిరేఖ్.  

10.2-338-వచనము 
కద్వయవచిు య బాబల నుపలక్ించి.  

10.2-339-తేటగతీి 

భామినీమణి! స బగుని బయల వ దకు 
విధమునను నాతె విభుుఁ బాసర విహ్ిల్లంచు 
వగను జేతికి లోన ైనవానిుఁ బాసర 
భాింతిుఁ బొ ంద్వన భావంబు పికటమయిెా.  

10.2-340-తేటగతీి 

వనిత! నా కని న నర ైన వార్ు నీకుుఁ 
గలుగ నేర్ుత ర ? నీ కోర కుఁ ద్ెల్లయుఁ జ పప 
కుని మీయనితో డనిుఁ గనుిుఁగవను 
నలర్ు నునుసరగు్ తో నగ వామతింప.  

10.2-341-వచనము 
ఇవిిధంబునుఁ జితరిేఖ్ం గనుంగ్ని యిటినియిె.  

10.2-342-చంపకమాల 

చెల్ల కలలోన నొకక సర్సీర్ుహ్నేతుిుఁడు ర్తిహార్ కుం 
డల కటకాంగుళీయక ర్ణనెణినూపుర్భూషణుండు ని 
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ర్ెల కనకాంబర్ుండు సుకుమార్తనుండు వినీలద్ేహ్ుుఁ డు 
జావలర్ుచి నూతనపసివసాయకుుఁ డునితవక్షుుఁ డెంతయున్.  

10.2-343-చంపకమాల 

నను బిగ యార్ుఁ గ్ుఁగ ట మనం బలరార్ుఁగుఁ జేర ు మోదముం 
దనుకుఁగ నంచితాధర్సుధ్ార్స మిచిు మనోజకేళికిం 
బనుపడుఁ జేసర మంజుమృదుభాషలుఁ ద్ేల్లచి యంతలోననే 
చనియిెను దుఃఖ్వార ధుఁ బెలుచన్ ననుుఁ ద్యిచి సరోర్ుహాననా!  

10.2-344-వచనము 
అనుచు నమెతతకాశిని చితతంబు చితతజాయతతంబయి తతతర్ంబున విర్హానలం 
బుతతలప్ెటట ుఁ గనీిర్ుమునీిర్ుగా వగచుచు వినిన ైన వదనార్విందంబు వాంచి 
యూర్కునిుఁ జితరిేఖ్ దన మనంబున న యిాంతి సంతాపంబు చింతించి 
యిటినియిె.  

10.2-345-చంపకమాల 

సర్సరజనేత!ి యిేటికి విచార్ము? నా కుశలతి మే్ర్పడన్ 
నర్ సుర్ యక్ష కింపుర్ుష నాగ నభశుర్ సరదధ  సాధా కి 
నిర్వర్ ముఖ్ుాలం బటమునన్ ల్లఖియించినుఁ జూచి నీ మనో 
హ్ర్ుుఁ గని వీడె ప మెనిన నపుపడె వానిని నీకుుఁ ద్ెచెుదన్.  

10.2-33- చితిరఖే్ పటంబున చూపుట 

10.2-346-వచనము 
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అని యొడంబఱిచి మిలమిలని మంచుతోడం బుర్ుడించు ధళ్ధళ్ మను 
మ్మఱుంగులు దుఱంగల్లగ్ను పటంబు నావటంబు సేసర, వజంిబున మే్ద్వంచి, 
పంచవనిియలు వేఱువేఱ కనక ర్జత పాతంిబుల నించి కేలం దూల్లక ధర ంచి 
యొకక విజనసథలంబునకుం జని ములోి కంబులం బేర్ు గల్లగ  వయో ర్ూప 
సంపనుిల ైన పుర్ుషముఖ్ుాల ననియ గోతి నామధ్ేయంబులతోడ వాిసర, 
యాయితంబయిన యపపటంబు దన ముందటుఁ దె్చిు ప్ెటిట , “యిపపటంబునం 
దగులని వార్ు లేర్ు; వార ం జ ప్ెపద, సావధ్ానంబుగ నాకర ణంపు” మని 
యిటినియిె.  

10.2-347-సీస పదాము 
కమనీయ సంగీత కల్లత కోవిదులు కిం; 
 పుర్ుష గంధర్ి కనిిర్ులు వీర  
సతత య్వన యదృచాేవిహార్ులు సరదధ ; 
 సాధా చార్ణ నభశుర్ులు వీర  
పవిిమల సౌఖ్ా సంపద్ెైిభవులు సుధ్ా; 
 శన మర్ు దాక్ష రాక్షసులు వీర  
నిర్ుపమ ర్ుచి కళానిిత కామర్ూపుల ై; 
 ప గడొందునటిట  పనిగులు వీర   

10.2-347.1-తటేగతీి 

చూడు మని నేర్ుపుఁ దీ్ప్రంపుఁ జూపుటయును 
జితతము నిజమనోర్థసరద్వధ  వడయుఁ 
జాలకుండిన మధామ క్ాెతలాధ్వ 
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పతులుఁ జూపుచు వచెు న పపదెనయన.  

10.2-348-ఉతపలమాల 

మాళ్వ కొంకణదవిిడ మతసయ పుళింద కళింగ భోజ నే 
పాళ్ విద్ేహ్ పాండా కుర్ు బర్బర్ సరంధు యుగంధ రాంధి బం 
గాళ్ కర్ూశ టేంకణ తిిగర్త సుధ్ేషణ  మరాట లాట పాం 
చాల నిష్ాద ఘూరా్ర్క సాళ్ి మహమశులు వీర  కోమల్మ!  

10.2-349-ఉతపలమాల 

సరంధుర్వ ైర వికమీుుఁడు శ్రతమయూఖ్ మరాళికా పయ 
సరసంధుపటీర్ నిర్ెలవిశే్ష యశ్లవిభవుండు శ్ౌర్ా ద 
రాపంధ ర పుక్ితీశ నికరాంధతమః పటలార్ుకుఁ డమ జరా 
సంధునిుఁ జూడు మాగధుని సదబృహ్దశిసుతుం గృశ్లదరీ!  

10.2-350-మతేతభ వికీీడతిము 
సకలోరీితలనాథ సనుితుుఁడు శశిదూార  బాహాబలా 
ధ్వకుుఁడుగాీహ్వకోవిదుండు తిిజగద్విఖ్ాాతచార తకిుం 
డకలంకోజావల ద్వవాభూషుుఁడు విదరాాధ్ీశిర్ుండెైన భీ 
షెక భూపాలకుమార్ుుఁ జూడు మితనిన్ మతతద్విరేఫాలకా!  

10.2-351-ఉతపలమాల 

సంగర్ర్ంగ నిరా్ళిత చండవిరోధ్వ వర్ూధ్వనీశ మా 
తంగ తుర్ంగ సదాట ర్థపకిర ైక భుజావిజృంభణా 
భంగ పరాకమీపకిట భవాయశ్లమహ్నీయమూర త కా 
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ళింగుుఁడు వీుఁడె చూడు తర్ళీకృత చార్ుకుర్ంగలోచనా!  

10.2-352-మతేతభ వికీీడతిము 
సుగుణాంభోనిధ్వ ఫాలలోచను నుమే్శునాితె మ్మప్రపంచి శ 
కిత గర షఠ ంబగు శూలముం బడసె నక్మణపతిాపో నితిన్ 
జగతిన్ మికికల్ల మే్టివీర్ుుఁడు ర్ణోతాసహ్ుండు భూపౌతుత ర ుఁ డమ 
భగదతుత ం గనుుఁగ్ంటె! పంకజముఖీ! పాిగోా యతిష్ాధ్ీశిర్ున్.  

10.2-353-మతేతభ వికీీడతిము 
వికచాంభోర్ుహ్పతనిేతుిుఁ డగు గోవిందుండు ద్ాుఁ బూను నం 
దక చకాీబా గద్ాద్వ చిహ్ిములచేతన్ వాసుద్ేవాఖ్ా ను 
తుసకుుఁడెై యిెపుపడుమచుర ంచు మద్వుఁగృషుణ ండనినేమే్టి పౌం 
డకిుుఁ గాశ్రశసఖ్ుం గనుంగ్నుము వేడకం జందబిింబాననా!  

10.2-354-మతేతభ వికీీడతిము 
ద్విజ శుశీూషయు సూనృతవతిము నుదిృతితన్ భుజాగర్ిమున్ 
విజయాటోపముుఁ జాప న ైపుణియు ధ్ీవిసూుర తయుం గలు్  నీ 
ర్జనీనాథకులపది్ీపకులుఁ బాఱం జూడు పద్ాెక్ి! ధ 
ర్ెజ భీమార్ుా న మాద్వనిందనుల సంగాీమ్మైకపారీణులన్.  

10.2-355-మతేతభ వికీీడతిము 
బల్లమిన్ సర్ినృపాలుర్నిద్వమి కపపంబుల్  దగం గ్ంచు ను 
జావల తేజఞ విభవాతిరేకమున భాసితీకర త శ్లభిలిుఁగాుఁ 
బొ లుప ందం దను రాజరా జన మహా భూర పతిాపంబులుం 
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గల దురోాధనుుఁ జూడు సో దర్యుతుం గంజాతపతేత రక్షణా!  

10.2-356-వచనము 
అని యిట ి  సకలద్ేశ్ాధ్ీశిర్ులగు రాజవర్ుల న లిుఁ జూపుచు 
యదువంశసంభవుల ైన శూర్సేన వసుద్ేవోదధవాదులం జూప్ర మఱియును.  

10.2-357-ఉతపలమాల 

శ్ార్ద నీర్ద్ాబా ఘనసార్ సుధ్ాకర్ కాశ చంద్వకిా 
సార్ పటీర్వర్ుణ  యదుసతతము నుతతమనాయకుం బిమ 
తాత ర  నృపాల కానన హ్ుతాశనమూర తుఁ బలింబద్ెైతా సం 
హార్ునిుఁ గామపాలుని హ్లాయుధుుఁ జూడుము ద్ెైతానందనా!  

10.2-358-సీస పదాము 
కమనీయశుభగాతుిుఁ గంజాతదళ్నేతుిుఁ; 
 వసుధ్ాకళ్తుిుఁ బావనచర తుి 
సతాసంకలుప నిశ్ాచరోగవీికలుప; 
 నతపనిగాకలుప నాగతలుపుఁ 
గ్సుత భమణిభూషు గంభీర్మృదుభాషు; 
 శితీజనపో షు నంచితవిశ్ేషు 
నీలనీర్దకాయు నిర ాతద్ెైతేయు; 
 ధృతప్ీతక్శ్ేయు నతవిధ్ేయు  

10.2-358.1-తటేగతీి 

నఘమహాగదవ ైదుా వేద్ాంతవేదుా 
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ద్వవామునిసనుితామోదుుఁ ద్ీర్థపాదు 
జిషుణ  వర్ సదు్ ణాలంకర షుణ ుఁ గృషుణ ుఁ 
జూడు ద్ెైతేయకులబాల! సుభగ ల్మల!  

10.2-359-చంపకమాల 

సుుర్ దళి శింజినీ ర్వ విభూషరతపుషపధనుర ిముకత భా 
సిర్ నవచూత కోర్క నిశ్ాత శిల్మముఖ్ పాతభీత పం 
కర్ుహ్భవాద్వ చేతన నికాయు మనోజనిజాంశు ర్ుకిెణీ 
వర్సుతు రాజకీర్పర వార్ుని మార్ునిుఁ జూడు కోమల్మ!  

10.2-360-వచనము 
ఇవిిధంబునం జూప్రన.  

10.2-361-మతేతభ వికీీడతిము 
వనితార్తిము కృషణనందనుని భావపౌిఢిుఁ ద్ాుఁ జూచి గీ 
దానుఁ దనిర థ వర ంచి చని సుగుణోతతంసంబ కా నాతెలో 
ననుమానించి యనంతర్ంబ యనిర్ుద్ాధ ఖ్ుాన్ సరోజాక్షు నూ 
తన చేతోభవమూర తుఁ జూచి మద్వ సంతాప్రంచుచునిిటినున్.  

10.2-362-ఉతపలమాల 

ఇంతి మద్ీయ మానధనమ్మలి హ్ర ంచిన ముొచుు నిమ్మెయిం 
బంత మ్మలర్ప వాిసర పటభాగనిర్ూప్రతుుఁ జేసరనటిట  నీ 
యంతటి పుణామూర తుఁ గ్నియాడుఁగ నేర్ుత న ? నీ చర తమిుల్  
వింతల  నాకు? నీ మహిత వీర్ుకులంబు బలంబుుఁ జ పుపమా!  
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10.2-363-చంపకమాల 

అనవుడుుఁ జితరిేఖ్ జలజాక్ికి నిటిను నీ కుమార్కుం 
డనఘుుఁడు యాదవానియ సుధ్ాంబుధ్వ పూర్ణసుధ్ాకర్ుండునాుఁ 
దనర న కృషణపౌతత రకుుఁ డుద్ార్చర తుిుఁడు భూర సరంహ్ సం 
హ్ననుుఁ డరాతి సెైనా తిమిరార్ుకుఁడు, ప్ే ర్నిర్ుదుధ ుఁ డంగనా!  

10.2-34- చితిరఖే్ అనిర్ుదుధ నిద్చెుుట 

10.2-364-వచనము 
అని చెప్రప “యిే నతితిర తగతిం జని యకుకమార్ర్తింబుుఁ ద్ొడొకనివచుు 
నంతకు సంతాప్రంపకుండు” మని యా క్షణంబ వియద్మనంబునం జని 
ముందట.  

10.2-365-కంద పదాము 
సర్సరజముఖి గనుుఁగ్న  శుభ 
భర త విలోకన విధూత భవ వేదనముం 
బర్సాధనమును సుకృత 
సుుర్ణాపాదనముుఁ గృషుణ  పుటభేదనమున్.  

10.2-366-వచనము 
కని డాయం జని తద్ీయ సుషమావిశ్ేషంబులకుం బర తోషంబు నొందుచుం 
గామినీచర్ణ ర్ణితమణినూపుర్ ఝణంఝణధినిత మణిగోపుర్ంబును, నతి 
విభవ విజితగోపుర్ంబునునగు ద్ాిర్కాపుర్ంబు నిశ్ాసమయంబునం 
బచిేనివేషంబునం జొచిు కనకకుంభకల్లతసౌధ్ాగంీబున మణిద్ీపనిచయంబు 
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పకిాశింపుఁ జంద ికాంత శిలాభవనంబున సుధ్ాధ్ామ ర్ుచిర్ర్ుచి నిచయంబున 
పహ్సరంచు హ్ంసతూల్లకాతలపంబున నిజాంగనా ర్తిశమీంబున నిద్ాిసకుత ండెై 
యుని యనిర్ుదుధ ం జేర  తన యోగవిద్ాా మహ్తత ్వంబున నతని న తుత కొని 
మనోవేగంబున శ్లణపుర్ంబునకుం జని బాణాసుర్నందనయగు నుష్ాసుందర  
తలపంబునం దునిచి యిటినియిె. 

10.2-367-కంద పదాము 
వనజాక్ి! చూడు నీ విభు 
ననిమిషనగధ్ీర్ు శూర్ు నభినవమార్ున్ 
వనధ్వ గభీర్ు నుద్ార్ుని 
ననిర్ుదధకుమార్ు విదళితాహితవీర్ున్.  

10.2-368-కంద పదాము 
అనిన నుష్ాసతి దన మన 
మున ననురాగ లి్ల మే్నుఁ బులకాంకుర్ముల్  
మొనయుఁగ నానంద్ాశీులు 
గనుుఁగవ జడి గుర య ముఖ్వికాస మ్మలర్పన్.  

10.2-369-వచనము 
ఇట ి  మనంబున నుతసహించి చితరిేఖ్ం గనుంగ్ని యయిాంతి యిటినియిె.  

10.2-370-సీస పదాము 
అతివ! నీ సాంగతా మను భానుర్ుచి నాకుుఁ; 
 గలుగుటుఁ గామాంధకార్ మడుఁగ ుఁ 
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దర్లాక్ి! నీ సఖితిం బను నావచేుఁ; 
 గడిుఁద్వ వియోగాబిధ ుఁ గడవుఁ గంట ి
నబల! నీ యనుబంధ మను సుధ్ావృషరటచే; 
 నంగజ సంతాప మార్పుఁ గంటి 
వనిత! నీ చెల్లతనం బను ర్సాంజనముచే; 
 నా మనోహ్ర్ నిధ్ానంబుుఁ గంటిుఁ  

10.2-370.1-తటేగతీి 

గలలుఁ ద్య ుఁచిన ర్ూపు గకీకన ల్లఖించు 
వార్ు నౌ ననిుఁ ద్యడెతచుు వార్ు గలర ? 
నీటిలో జాడుఁ బుటిటంచు నేర్ుప నీక 
కాక గలు్ న  మూుఁడు లోకములయందు?  

10.2-371-వచనము 
అని వినుతించి చితరిేఖ్ను నిజమంద్వర్మునకుుఁబో వం బనిచినం జనియిె; 
ననంతర్ంబ వింతజనులక విర కింబవిేశింపరాని యంతఃపుర్ సౌధ్ాంతర్ంబున 
ననిర్ుదుధ ండు మే్లకని యయిాంతిం గనుంగ్ని, యపుపడు.  

10.2-372-కంద పదాము 
సుర్ుచిర్ మృదుతలపంబునుఁ 
బర ర్ంభణ సర్సవచన భావకళా చా 
తుర  మ్మఱయ రాకుమార్ుుఁడు 
తర్ుణీమణిుఁ బొ ంద్ె మదనతంతజిుఞ ండెై.  
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10.2-373-వచనము 
ఇవిిధంబున నతిమనోహ్ర్ విభవాభిరామంబులగు ద్వవాాంబరాభర్ణ 
మలాానులేపనంబులను, గర్ూపర్ తాంబూలంబులను, వివిధ్ానిపానంబులను, 
సుర్ుచిర్ మణిద్ీప నీరాజనంబులను, సుగంధబంధురాగర్ుధూపంబులను, 
నాటపాటల వీణావినోదంబులను, బర తుషరటం బొ ంద్వ కనాాకుమార్కు లానంద 
సాగరాంతర ి మగిమానసుల ై యుదయాసతమయ నిర్ూపణంబుసేయనేర్క, 
పాిణంబు లగకకటియిెైన తలంపులం గద్వసర యిష్ోట పభోగంబుల 
సుఖియించుచుండి; ర్ంత.  

10.2-374-కంద పదాము 
ఆలోనన నతిచిర్ మగు 
కాలము సుఖ్ల్మల జర్ుగుఁగా వర్ుస నుష్ా 
బాలాలలామ కొయానుఁ 
జూ లేర్పడి గర్ా మొదవ  సుర్ుచిర్భంగ న్.  

10.2-375-కంద పదాము 
ఆ చిన ి లంగజాలలు 
సూచి భయాకులత నొంద్వ సుికుకచుుఁ దమలో 
నో చెలి! యిెట ట లో? యిా 
రా చూల్లకిుఁ జూలు నిల్లచెరా! యిబాంగ న్  

10.2-376-కంద పదాము 
అని గుజగుజ వోవుచు ని 
పపని దపపక దనుజలోక పాలునితోడన్ 
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వినిప్రంపవలయు నని వే 
చని బాణునిుఁ జేర  మొొకిక సద్వినయమునన్.  

10.2-377-కంద పదాము 
మంతనమున ద్ేవర్! క 
నాాంతఃపుర్ మే్ము గాచి యర్యుచు నుండన్ 
వింతజనములకుుఁ జొర్ుఁగ దు  
ర్ంతము విను పో తుటీుఁగక ైన సురార!ీ  

10.2-378-తేటగతీి 

ఇటిటచ ుోఁ గావలుని మే్ మ్మవిర్మును 
నేమి కనుమాయయో కాని యెిఱుుఁగ మధ్వప! 
నీ కుమార క గర్ాంబు నివిటిలి 
యుని దనిను విని రోషయుకుత ుఁ డగుచు.  

10.2-379-వచనము 
అటిటయిెడ ద్ానవేందుిండు రోషభీషణాకార్ుండెై, కటము లదర్, 
బొ మలుముడివడం, గనుంగవల ననలకణంబు లుపపతిలి, సటలు వ ఱికినం 
జట లగతి న గయు సరంగంబు విధంబున లంఘి్ంచుచు, భీకర్ కర్వాలంబు 
గేలంద్ాల్లు సముదాండగతిం గనాాసౌధ్ాంతర్ంబునకుం జని.  

10.2-35- అనిర్ుదుధ ని నాగపాశబదధంబు 

10.2-380-సీస పదాము 
కనియిె శుభోప్ేతుుఁ గందర్పసంజాతు; 



2619 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

 మానితద్ేహ్ు నాజానుబాహ్ు 
మకర్కుండలకర్ుణ , మహితపభిాపూర్ుణ ుఁ; 
 జిర్యశ్లలాి సుుఁ గ్శే్యవాసుుఁ 
గసూత ర కాల్లపుత  ఘనకాంతికుముద్ాపుత ; 
 హార్శ్లభితవక్షు నంబుజాక్షు 
యదువంశతిలకు మతాత ల్లనీలాలకు; 
 నవపుషపచాపుుఁ బూర్ణపతిాపు  

10.2-380.1-తటేగతీి 

నభినవాకార్ు నక్షవిద్ాావిహార్ు 
మహితగుణవృదుధ  మనెథమంతసిరదుధ ుఁ 
గల్లతపర శుదుధ  నఖిలలోకపిసరదుధ  
జతుర్ు ననిర్ుదుధ  నంగనాజననిర్ుదుధ .  

10.2-381-చంపకమాల 

కని కన లగ్ల్లంప సుర్కంటకుుఁ డుదధతి సదాటావళిం 
గనుుఁగ్ని యిానరాధమునిుఁగట ట ుఁడు; పట ట ుఁడు; కొట ట ుఁడని వా 
ర్నుపమ హేతిద్ీధ్వతు లహ్ర్పతి తేజము మాయుఁ జేయ డా 
సరన నృపశ్ేఖ్ర్ుండు మద్వుఁ జేవయు లావును నేర్ుప దర్పమున్.  

10.2-382-చంపకమాల 

కల్లగ  మహ్ో గవీృతిత ుఁ బర ఘంబు గర్ంబున ల్మలుఁ ద్ాల్లు ద్య  
ర్బల ఘనవికమీపళి్యభెైర్వు భంగ  విజృంభణకిీయా 
కలన న ద్వర ు ద్ానవ నికాయముతోుఁ దలపాట ుఁ బో ట నుం 
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జలముబలంబు దైె్ర్ామునుశ్ౌర్ాము వేిట నువాట ుఁజూపుచున్ 

10.2-383-చంపకమాల 

పదములుబాహ్ులుందలలు పకికలుచెకుకలుజానుయుగెముల్  
ర్దములుగర్ణముల్  మ్మడలుర్ంబులుమూుఁపులువీుఁపులూర్ువుల్  
చిదుర్ుపల ై ధర్ం ద్ొఱుఁగుఁ జిందఱవందఱ సేయ సెైనికుల్  
కదన పరాఙ్మెఖ్కమీముుఁ గ ైకొని పాఱిర  కాంద్వశ్రకుల ై.  

10.2-384-వచనము 
ఇవిిధంబున సెైనాంబు ద్ెైనాంబునొంద్వ వ ఱచియుం, బఱచియు, విచిుయుం, 
జచిుయుుఁ, గలంగ యు, నలంగ యు, విఱిగ యు, సుర ుఁగ యుుఁ, 
జ దర యుబెదర యుుఁ, జేవదఱిుఁగ  నుఱుముల ై తన మఱుుఁగు స చిున, బాణుండు 
శ్ౌర్ాధురీణుండును, గోపో ద్ీాప్రత మానసుండున ై కద్వసర యిేసరయు, వేసిరయుుఁ, 
బొ డిచియు, నడిచియుుఁ, బెనంగ   

10.2-385-కంద పదాము 
కుీదుధ ండెై యహిపాశ ని 
బదుధ ం గావించె నసుర్పాలుుఁడు ర్ణ స 
నిదుధ న్ శర్విదుధ నిని 
ర్ుదుధ న్ మహితపబిుదుధ  ర్ూపసమృదుధ న్.  

10.2-386-వచనము 
ఇట ి  కటిటతోిచిన నుష్ాసతి శ్లకవాాకుల్లతచితతయిెై యుండె నంత. 

10.2-387-కంద పదాము 
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నీలపటాంచితమ్మై సువి 
శ్ాలంబెై వాయునిహ్తిుఁ జండధిని నా 
భీలమగు నతని కేతన 
మాలోన నకార్ణంబ యవనిం గూల న్.  

10.2-388-కంద పదాము 
అద్వ చూచి దనుజపాలుుఁడు 
మదనాంతకుుఁ డాడినటిట  మాట నిజముగాుఁ 
గదనంబు గలుగు ననుచును 
న దుర దురే చూచుచుండె న ంతయుుఁ బీితిన్.  

10.2-389-వచనము 
అంత నకకడ.  

10.2-390-కంద పదాము 
ద్ాిర్కలో ననిర్ుదధకు 
మార్ుని పో కకును యదుసమాజము వగలం 
గూర్ుచు నొకవార్తయు విన 
నేర్క చింతింప నాలు్ న ల లర గ  నృపా!  

10.2-36- బాణాసుర్ునితో యుదధంబు 

10.2-391-వచనము 
అయావసర్ంబున.  
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10.2-392-కంద పదాము 
శ్ార్ద నిర్ెల నీర్ద 
పార్ద ర్ుచి దే్హ్ుుఁ డతుల భాగోాదయుుఁ డా 
నార్దముని యేితెంచె న 
పార్ దయామతి మురార భజనప్ీితిన్.  

10.2-393-వచనము 
ఇట ి  సనుద్ెంచిన యద్వావామునికి నిర్ెల మణివినిర ెత సుధరాెభాంతర్ంబున 
యదువృషరటభోజాంధక వీర్ులు గ్లువం గ్లువుని గమలలోచనుండు 
పతిుాతాథ నంబు చేసర, యర్యాపాద్ాాద్వ విధులం బూజించి, సముచిత 
కనకాసనాసీనుంజేసరన నతాత పసో తతముండు పుర్ుష్ో తతము నుద్ాతతతేజఞనిధ్వం 
బొ గడి, యనిర్ుదుధ  వృతాత ంతం బంతయుుఁ ద్ేటపడ న ఱింగ ంచి, 
యపుపండరీకాక్షుని చేత నామంతణింబు వడసర, యంతరాధ నంబు నొంద్ెుఁ; 
దదనంతర్ంబ కృషుణ ండు శుభముహ్ూర్తంబున దండయాతాిభిముఖ్ుండెై 
పయిాణభేర  వేయిించి, బలంబుల వ డల్లంప బదాిలవార ం బనిచి; తానును 
గటాట యితంబయిెా; నంత. 

10.2-394-సీస పదాము 
హార్ కిరీట కయేూర్ కంకణ కట; 
 కాంగుళీయక నూపురాద్వ వివిధ 
భూషణపతితిచేుఁ బొ లుపార్ు కర్ముల; 
 ఘనగద్ా శంఖ్ చకమీులు దనర్ 
సుర్భి చందన ల్లపత  సుర్ుచి రోర్సథాల్లుఁ; 
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 బవిిమల క్సుత భ పభిలు నిగుడుఁ 
జ లువార్ు పీ్త క్శే్యచేలము కాసె; 
 వలనుగా ర ంగులువాఱుఁ గటిట  

10.2-394.1-తటేగతీి 

శ్ ైబా సుగీవీ మే్ఘ పుషపక వలాహ్ 
కములుఁ బూనిున తే రాయితముగుఁ జేసర 
ద్ార్ుకుుఁడు ద్ేర్ న క క మోదం బెలర్ప 
భానుుఁ డుదయాచలం బెకుక పగ ద్వ మ్మఱసర.  

10.2-395-వచనము 
ఇట ి  ర్థారోహ్ణంబు సేసర, భూసురాశ్రర్ిచన పూతుండును, మహితదురాింకు 
రాలంకృతుండును, లల్లతపుణాాంగనా కర్కిసలయకల్లత శుభాక్షత వినాాస 
భాసుర్మసతకుండును, మాగధ మంజుల గానానుమోద్వతుండును, 
వంద్వజనసంకీర్తనా నంద్వతుండును, బాఠక పఠనర్వ వికాసరత హ్ృదయుండును 
నయి వ డలు నవసర్ంబున.  

10.2-396-సీస పదాము 
బలభద ిసాతాకి పదిుామి ముఖ్ యదు; 
 వృషరణ  భోజాంధక వీర్వర్ులు 
దురాిర్ పర పంథవ గర్ి భేదన కళా; 
 చతుర్బాహాబలోతాసహ్ల్మల 
వార్ణ సాందన వాజి సంద్యహ్ంబు; 
 సవర్ణ సేయించి సంభమిమున 
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సముచిత పిసాథ న చట ల భేరీ భూర ; 
 ఘోష మంభోనిధ్వ ఘోష ముఁడుఁప  

10.2-396.1-తటేగతీి 

ద్ాిదశ్ాక్్హిణీ బలోతకర్ము లోల్ల 
నడచెుఁ గృషుణ నిర్థము వ నింటి చెలుఁగ  
పృథులగతి మున్ భగీర్థు ర్థము వ నుక 
ననుగమించు వియనిద్వ ననుకర ంచి.  

10.2-397-వచనము 
ఇవిిధంబునం గదల్ల కతిపయపయిాణంబుల శ్లణపుర్ంబు సేర్ంజని 
వేలాలంఘనంబు సేసర యదువీర్ు లంత.  

10.2-398-మతేతభ వికీీడతిము 
సర ద్ారామ సరోవరోపవన యజఞసాథ నముల్  మాప్ర వే 
పర ఖ్ల్  పూడిచి యంతమిుల్  దునిమి వపవిాితముల్  ద్ొిబిబ గో 
పుర్ముల్  గూలుఁగుఁ ద్యిచి సౌధ భవనంబుల్  నూకి పాికార్ముల్  
ధర్ణిం గూల్లు కవాటముల్  విఱిచి ర్ుదాండకియీాలోలుర ై.  

10.2-399-వచనము 
ఇటినేక పకిార్ంబులు గాసరచేసర, పుర్ంబు నిరోధ్వంచి పే్ర ు యార ునంజూచి 
యాగహీ్సమగోీగమీూర తయైెి బాణుండు సమర్సనాిహ్సంర్ంభ విజృంభమాణుండెై 
సంగర్భేర  వేయిించిన.  

10.2-400-సీస పదాము 
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ఆ చకవీాళాచలాచక ీమంతయు; 
 బలసర కుమెర సార  పగ ద్వుఁ ద్వర గ  
ఘన ఘోణి ఖ్ుర్ కోటిఘటిటత నదముల; 
 కర్ణి నంభోనిధుల్  గలుఁగ  ప ర్ల ుఁ 
గాలర్ుద్ాిభీల కర్ శూలహ్తి రాలు; 
 ప్రడుగుల గతి రాల  నుడుగణంబు 
చట లానిలోదూధ త శ్ాలెల్మతూలంబు; 
 చాడుపన మే్ఘముల్  చదలుఁ దూల   

10.2-400.1-తటేగతీి 

గ ర్ులు వడుఁకాడె ద్వవి పె్లిగ ల ి  సుర్ల 
గుండె లవిసె ర్సాతలక్ోభ మొదవ  
ద్వకుక లదర  విమానముల్  తెర్ల్ల చెదర ుఁ 
గలుఁగ  గహీ్రాజ చందుిల గతులు దప్ెప.  

10.2-401-వచనము 
అటిట  సమర్ సనాిహ్ంబునకుుఁ గటాట యితంబెై, మణిఖ్చితభర్ె వర్ె నిర్ెలాంశు 
జాలంబులును, శిర్సాత ర ణ కిరీట కోటిఘటిత వినూతి ర్తిపభిాపటలంబులును, 
గనకకుండల గ ైువేయ హార్ కంకణ తులాకోటి వివిధభూషణవాిత ర్ుచి 
నిచయంబులును, బచిండబాహ్ుదండ సహ్సంిబున వ లుంగుచు శర్ శరాసన 
శకిత పాిస తోమర్ గద్ా కుంత ముసల ముద్ర్ భింద్వపాల కర్వాల పటిటస శూల 
క్షుర కా పర్శు పర ఘాద్వ నిశ్ాత హేతివాిత ద్ీధ్వతులును, వియచుర్కోటి 
నేతంిబులకు మిఱుమిట ి  గ్లుపం గనకాచలశృంగ సముతుత ంగం బగు ర్థంబెకిక 
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యరాతివాహినీ సంద్యహ్ంబునకుం దులాంబెైన నిజసేనాసమూహ్ంబు ల్లర్ుగడల 
నడవ బాణుం డక్మణపతిాపంబు ద్ీప్రంప ననికివ డల ; నయావసర్ంబున.  

10.2-37- శివకృషుణ లకు యుదధమగుట 

10.2-402-చంపకమాల 

వర్దుుఁ డుద్ార్ భకతజనవతసలుుఁడెైన హ్ర్ుండు బాణునిం 
గర్ మనుర్కిత నాతెజులకంటె దయామతిుఁ జూచుుఁ గానుఁ ద్ా 
దుర్మొనర ంచువేడక బమిథుల్  గుహ్ుుఁడున్ నిజభూతకోటియున్ 
సర్స భజింప నుజావల నిశ్ాతభయంకర్శూలహ్సుత ుఁ డెై.  

10.2-403-సీస పదాము 
ఖ్ర్పుటాహ్తి రేుఁగు ధర్ణీపరాగంబు; 
 పంకేర్ుహాపతబింబంబుుఁ బొ దువ 
విపులవాలాటోప విక్ేపజాత వా; 
 తాహ్తి వార వాహ్ములు విర్యుఁ 
గుఱుచ తినిని వాుఁడికొముెలుఁ జిమిెన; 
 బహిాెండభాండ కర్పర్ము వగుల 
నలవోక ఖ్ణి ఖ్ణలిిని ఱంక  వ ైచిన; 
 రోదసీకుహ్ర్ంబు భేద్వలంగ  

10.2-403.1-తటేగతీి 

గళ్ చలదార్ెఘంటికా ఘణఘణప ి
ఘోషమున ద్వకతటంబు లాకులత నొంద 
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ల్మల నడతెంచు కలధ్ౌతశ్ లై మనుఁగ 
నుకుక మిగ ల్లన వృషభేందుి న కిక వ డల .  

10.2-404-వచనము 
ఇట ి  వ డల్ల సమర్సనాిహ్ సములాి సంబు మొగంబులకు వికాసంబు 
సంపాద్వంపం బతిిపక్షబలంబులతోడం దలపడిన దిందియుదధం బయిెా; నపుపడ 
పుపరాతన యోధుల యా యోధనంబుుఁ జూచు వేడకం జనుద్ెంచిన, 
సర్సరజసంభవ శక ీసుర్ యక్ష సరదధ  సాధా చార్ణ గంధర్ి కినిర్ కింపుర్ుష 
గర్ుడయర్ గాదులు నిజ విమానార్ూఢుల ై వియతతలంబున నిల్లచి; ర్టిటయిెడం 
గృషుణ ండును హ్ర్ుండును, మార్ుండును గుమార్ుండును, గూపకర్ణ 
కుంభాండులును, గామపాలుండును బాణుపుతుత ర ండగు బలుండును, 
సాంబుండును; సాతాకియును బాణుండును, ర్థవకులు ర్థవకులును, నాశిికులు 
నాశిికులును, గజారోహ్కులు గజారోహ్కులును, బద్ాతులు పద్ాతులునుం 
దలపడి యితరేతర్ హేతిసం ఘటటనంబుల మిణుుఁగుఱులు సెదర్ం 
బర్సపరాహాిన బిర్ుద్ాం కిత సరంహ్నాద హ్ుంకార్ శింజినీటంకార్ వార్ణ 
ఘ్మంకార్ వాజి హేష్ార్వంబులను, బటహ్ కాహ్ళ్ భేరీ మృదంగ శంఖ్ తూర్ా 
ఘోషంబులను బహిాెండకోటర్ంబు పర సో ుటితంబయిెా; నయావసర్ంబున.  

10.2-405-చంపకమాల 

జలర్ుహ్నాభుుఁ డార ు నిజ శ్ార్గ ఙ్్ శరాసన ముకత సాయకా 
వల్ల నిగుడించి నొంచెుఁ బుర్వ ైర  పురోగములన్ ర్ణకిీయా 
కల్లతుల గుహ్ాకపమిథ కర్ుబర్ భూతప్రశ్ాచ డాకినీ 
బలవ దరాతియోధులను బమి్మెర్పో యి కలంగ  పాఱుఁగన్.  
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10.2-406-వచనము 
ఇటేిసర యార ున కుంభినీధర్ు భూజావిజృంభణ సంర్ంభంబునకు సహింపక, 
నిటలాంబకుం డనలకణంబు లుమియు నిశితాంబకంబులం బీతాంబర్ునినేసరన, 
వానిననిింటి నడుమన పితిబాణంబు లేసర చూర్ణంబు సేసరనం గనుంగ్ని 
మఱియును.  

10.2-407-మతేతభ వికీీడతిము 
అనలాక్షుండు తిిలోకపూజామగు బహిాెసత రం బర ంబో సర యా 
వనజాతేక్షణు మీుఁదుఁ గోీధమహిమవాాకీర్ుణ ుఁ డెై యిేసె; నే 
సరనుఁ దద్వావాశర్ంబుచేతన  మఱల ుం గృషుణ ుఁ డతుాదధతిన్ 
జనితాశుర్ా ర్సాబిధమగుి లగుచున్ శకాీదు లగ ్ంపుఁగన్.  

10.2-408-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
వాయవాాసత ర ముప్ేందుిప్ెై నల్లగ  దురాిరోదధతినేియ ద్ెై 
తేయధింసరయుుఁ బార్ితాశుగముచేుఁ ద్ెంిచెం; గతీుధింసర యా 
గేియాసత రం బడర ంచె నుగగీతి లక్మెనాథుప్ెై; ద్ాని వే 
మాయం జేసెను న ైందబిాణమునుఁ బద్ాెక్షుండు ల్మలాగతిన్.  

10.2-409-వచనము 
మఱియును.  

10.2-410-ఉతపలమాల 

పాయని కినకతో హ్ర్ుుఁడు పాశుపతాసత రము నార ుఁ బో సరనన్; 
ద్యయర్ుహాయతాక్షుుఁడును ద్యడన లోకభయంకరోగ ీనా 
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రాయణబాణరాజము ర్యంబున నేసర మర్ల ు ద్ానిుఁ జ 
కాీయుధుుఁ డితెతఱంగునుఁ బురార  శరావల్ల ర్ూపుమాప్రనన్.  

10.2-411-కంద పదాము 
ఊహ్ కలంగ యు విగతో 
తాసహ్ుండగు హ్ర్ునిమీుఁద జలజాక్షుడు స 
మోెహ్న శిల్మముఖ్ం బ 
వాాహ్త జయశ్ాల్ల యగుచు నడర ంచె నృపా!  

10.2-412-వచనము 
అటేిసరన.  

10.2-413-కంద పదాము 
జృంభణశర్పాతముచే 
శంభుుఁడు నిజతనువు పర్వశం బయి సో లన్ 
జృంభితుుఁడెై ఘననిద్ాి 
ర్ంభత వృషభేందుి మూుఁపుర్ముప్ెై వాిల న్.  

10.2-414-వచనము 
ఇట ి  వాిల్లనం జకపీాణి పర్బలంబుల నిశితబాణ పర్ంపర్లం దునిమియు, 
నొకకయెిడం గృపాణంబులం గణికలు సేసరయు, నొకకచ  ోగద్ాహ్తులం 
దుతుత ముర్ుగా మొతితయు నివిిధంబునుఁ బీనుంగుప్ెంటలుఁ గావించె; నంత.  

10.2-415-చంపకమాల 

తఱమిి మురాంతకాతెజుుఁ డుద్ాతతబలంబున బాహ్ులేయుప్ెైుఁ 
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గఱకర ుఁ ద్ాుఁకి తీవశిితకాండ పర్ంపర్లేసర నొంపుఁగా 
న ఱుఁకులు గాుఁడిప్ెైుఁ ద్ొర్ుఁగు న తుత టుఁ జొతితల్ల వ ైర్ు లార్ిుఁగాుఁ 
బఱచె మయూర్వాహ్నముుఁ బెైకొని తోలుచు నాజిభీతుుఁడెై.  

10.2-416-ఉతపలమాల 

పంబి ర్ణక్ితిన్ శర్విపాటిత శ్ాతవివీర్ుుఁ డైెన యా 
సాంబుుఁడు హేమపుంఖ్శిత సాయకజాలము లేర ు భూర  కో 
పంబున నేసరనన్ బెదర  బాణతనూభవుుఁ డయడి పాఱె శ్ౌ 
ర్ాంబును బీర్ముం దగవు నాఱడివోవ బలంబు లార్ిుఁగన్.  

10.2-417-మతేతభ వికీీడతిము 
వర్బాహాబలశ్ాల్ల యా హ్ల్ల ర్ణావషటంభ సంర్ంభ వి 
సుుర్దుగాీశనితులామ్మైన ముసలంబుం బూనిు వేసిెన్ బొ ర ం 
బొ ర ుఁ గుంభాండక కూపకర్ుణ లు శిర్ంబుల్  వసిరస మే్దంబు న  
తుత ర్ుుఁ గర్ణంబుల వాతనుం ద్ొర్ుఁగ సంధుల్  వీలి్ల వే చావుఁగన్.  

10.2-418-వచనము 
అటిటయిెడ సెైనాంబు ద్ెైనాంబు నొంద్వ యనాథం బయి చెడి, విఱిగ  పాఱినం గని 
బాణుండు సాతాకిం గేడించి పళి్యాగ ియుం బో ల  విజృంభించి చెయి వీచి 
బలంబుల మర్లం బుర గ్ల్లప తానును ముంగల్ల యైెి నడచె; నపుప 
డుభయసెైనాంబు లనోానా జయకాంక్షం దలపడు దక్ిణోతతర్ సముదంిబుల 
ర్దంిబున వీుఁకం ద్ాుఁకినం బో ర్ు ఘోర్ం బయిెా; నటిటయిెడ గదల నడిచియుుఁ, 
గుఠార్ంబులుఁ బొ డిచియు; సుర యలం గుీమిెయు, శూలంబులం జిమిెయు; 
శకుత ల నొంచియుుఁ, జకంీబులం దుించియు, ముసలంబుల మొతితయు, 
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ముద్ర్ంబుల నొతితయుుఁ; గుంతంబుల గుీచిుయుుఁ, బంతంబు ల్లచిుయుుఁ; 
బర ఘంబుల నొంచియుుఁ, బటిటసంబులం దుించియు శర్ంబుల నేసరయుుఁ, 
గర్వాలంబుల వేసిరయు, సతాిసుల ై పాసరయు, వితాిసుల ై డాసరయుుఁ బెనుఁగ నం 
దునిసరన శిర్ంబులును, దునుకల ైన కర్ంబులును, ద్ెగ న కాళ్ళును, ద్ెసిరసన 
వేళి్ళును; దుముర్ుల ైన యెిముకలును, బోి వుల ైన ప్ేివులును, నుల్లసరన 
మే్నులును, నల్లసరన జానువులును, నొగ ల్లన వర్ెంబులును, బగ ల్లన 
చర్ెంబులును, వికలంబు లయిన సకలావయవంబులును, వికీర్ణంబులయిన 
కర్ణంబులును, విచిేనింబుల ైన నయనంబులును, వ డలు ర్ుధ్వర్ంబులును, 
బడలుపడు బలంబులును, గ్ండల వడువునంబడు మాంసఖ్ండంబులును, 
వాచఱచు కొఱపాిణంబులును, వాిల్లన తేర్ులును,గూల్లన కర్ులును, నొఱగ న 
గుఱింబులును, ద్ెర్ల్లన కాలుబలంబులును గల్లగ ; పలలఖ్ాదన కుతూహ్ల 
జనిత మద్ాంధ్ీభూత ప్రశ్ాచ డాకినీ భూత బేతాళ్ సమాలోల కోలాహ్ల 
భయంకరారావ బధ్వరీకృత సకలద్వశ్ావకాశం బయి సంగరాంగణంబు 
భీషణంబయిెా; నయావసర్ంబున. 

10.2-419-చంపకమాల 

శర్కుముదంబు లులిసరతచామర్ ఫేనము లాతపత ిభా 
సుర్ నవపుండరీకములు శ్లణితతోయము లసరథ  సైెకతో 
తకర్ము భుజాభుజంగమనికాయము కేశకలాప శ్ ైవల 
సుుర్ణ ర్ణాంగణం బమర ుఁ బూర త శ్లణనదంబు పో ల్లకన్.  

10.2-420-వచనము 
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అటిటయిెడ బాణుండు గటటలుకం గృషుణ నిప్ెైుఁ దనర్థంబుుఁ బఱప్రంచి, 
యఖ్ర్ిబాహాసహ్స ిదురాిర్గరాిటోప పది్ీపుత ండెై కద్వసర.  

10.2-421-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒక యిేనూఱు కర్ంబులన్ ధనువు లతుాగాీకృతిం ద్ాల్లు త 
కకక యొకొకకకట సాయకదియము వీుఁకంబూనుు నాలోన నం 
దకహ్సుత ండు తదుగచీాపచయ విధింసంబు గావించి కొం 
జక తతాసర్థవుఁ గూలనేసర ర్థముం జకాకడి శ్ౌరోాదధతిన్.  

10.2-422-తేటగతీి 

పళి్య జీమూత సంఘాత భయద భూర  
భెైర్వారావముగ నొతెత ుఁ బాంచజనా 
మఖిలజనులు భయభాింతులయి చల్లంపుఁ 
గడుఁగ  నిర ాని రాక్షసీగర్ాముగను.  

10.2-423-వచనము 
అటిట  యవక ీవికీమ పరాకీమంబునకు న గడుపడి బాణుండు లేటమొగంబు వడి 
చేయునద్వలేక వినినయి యునియెిడ. 

10.2-424-సీస పదాము 
అతతఱిుఁ గోటర్ యను బాణ జనయితిి; 
 సుతుుఁ గాచు మతము సనెతిుఁ దలంచి 
వీడి శిరోజముల్  వేలింగ నిర్ుెకత; 
 పర ధ్ానయిెై మురాసుర్విభేద్వ 



2633 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

యిెదుర్ నిల్లునుఁ జూడ మద్వుఁ జూల రోసర ప; 
 రాఙ్మెఖ్ుుఁడెై యుని ననువు వేచి 
తలిడించుచు బాణుుఁడులింబు గలగంగుఁ; 
 దలచీర్ వీడ యాదవులు నవి  

10.2-424.1-తటేగతీి 

నవాకాంచనమణిభూషణములు రాలుఁ 
బాదహ్తి నేలుఁ గంప్రంపుఁ బాఱి యాతె 
పుర్ము వడిుఁజొచెు నపుపడు భూతగణము 
లాకులతతోడ న కకడే నర్ుగుటయును.  

10.2-38- మహేశవ షైణవజిర్ పికార్ంబు 

10.2-425-కంద పదాము 
శిర్ములు మూుఁడును ఘన భీ 
కర్పదములు మూుఁడుుఁ గల్లగ  కనల్ల మహేశ 
జిర్ ముర్ు ఘోరాకృతితో 
నర్ుద్ేర్ుఁగుఁ జూచి కృషుణ ుఁ డలిన నగుచున్.  

10.2-426-చంపకమాల 

పర్ువడి వ ైషణవజిర్ముుఁ బంచిన నయుాభయజిర్ంబులున్ 
వ ర్వును లావుుఁ జేవయును వీర్ము బీర్ము గల్్ల ఘోర్ సం 
గర్ మొనర ంప నందు గర్కంఠకృతజిర్ ముగవీ ైషణవ 
జిర్మున కోడి పాఱె ననివార్ణ వ ైషణవివ ంట నంటుఁగన్.  
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10.2-427-తేటగతీి 

పాఱి యిే ద్వకుకుఁ గానక పాిణభీతి 
న నసర యేిడుుచు నా హ్ృషీకేశు పాద 
కంజములుఁ బడి ననుుఁ గావు కావు మనుచు  
నిటలతట ఘటితాంజల్లపుటయు నగుచు.  

10.2-428-వచనము 
ఇట ి  వినుతించె.  

10.2-429-సీస పదాము 
అవాయు ననఘు ననంతశకితని బర్ు; 
 లయినటిట  బహి్ె ర్ుద్ాిమరేంద ి
వర్ుల కీశిర్ుుఁ డెైనవాని సరాితెకు; 
 జాఞ నసిర్ూపు సమానర్హితు 
వర్దుని జగదుదావసరథతి సంహార్; 
 హేతుభూతుని హ్ృషీకేశు నభవు 
బహి్ెచిహ్ింబుల ై పర్ుఁగు సుజాఞ న శ; 
 కాత యదుల నొపుప బహి్ెంబు నీశు  

10.2-429.1-ఆటవ లద్వ 
నజు షడూర ెర్హితు నిజయోగమాయా వి 
మోహితాఖిలాతుె ముఖ్ాచర తు 
మహితతేజు నాద్వమధ్ాాంతహమనునిుఁ 
జినెయాతుె నిను భజింతుుఁ గృషణ !  
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10.2-430-వచనము 
అద్వయునుం గాక లోకంబున ద్ెైవం బనేక పకిార్ంబుల ై యుండు; నద్వ 
యిెటిటదనినం గళాకాష్ాఠ ముహ్ూర్తంబులనంగల కాలంబును, సుకృత 
దుషకృతానుభవ ర్ూపంబు ల ైన జీవకర్ెంబులును సిభావంబును, 
సతతవర్జసతమోగుణాతెకంబెైన పకిృతియును, సుఖ్దుఃఖ్ాశయీంబెైన 
శరీర్ంబును, జగజాంతు నిరాిహ్కంబెైన పాిణంబును, సకలపద్ార్థ పర జాఞ న 
కార్ణం బెైన యంతఃకర్ణంబును, మహ్దహ్ంకార్ శబా సపర్శ ర్ూప ర్స గంధ 
తనాెత ితతాకర్ాభూత గగన పవ నానల సల్లల ధరాద్వ పంచభూతంబు లాద్వగాుఁ 
గల పకిృతి వికార్ంబులును, ననిింటి సంఘాతంబును, బీజాంకుర్ 
నాాయంబునం గార్ాకార్ణర్ూప పవిాహ్ంబును న ై, జగతాకర్ణ శంకితం బైె 
యుండు; నద్వ యంతయు భవద్ీయ మాయా విడంబనంబు గాని యునియద్వ 
కాదు; తద్ీయ మాయానివర్తకుండవ ైన నీవు నానావిధ ద్వవాావతారాద్వల్మలలం 
జేసర ద్ేవగణంబులను, సతుపర్ుషులను, లోకనిరాెణచణుల ైన బహిాెదులను 
బర ర్క్ించుచు లోకహింసాపివర్తకుల ైన దుషటమార్్ గతులం గూీరాతుెల 
హింసరంచుచుందువు; విశి విశింభరాభార్ నివార్ణంబు సేయుటకుుఁ గద్ా 
భవద్ీయ ద్వవాావతార్ పియోజనంబు; గావున నినుి శర్ణంబు వేుఁడెద.  

10.2-431-సీస పదాము 
శ్ాంతమ్మై మహితతీక్షణ సుదుససహ్ంబెై యు; 
 ద్ార్మ్మై వ లుగ్ందు తావకీన 
భూర భాసితేతజమునుఁ ద్ాప మొంద్వతిుఁ; 
 గడుుఁ గృశించితి, ననుి గర్ుణుఁజూడుుఁ 
మితర్ద్ేవోపాసరత ర్తి మాని మీ పాద; 
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 కమలముల్  సేవించు విమలబుద్వధ 
యిెంద్ాక మద్వ ద్య ుఁప దంద్ాుఁకనే కద్ా; 
 పాిణులు నిఖిలతాపములుఁ బడుట?  

10.2-431.1-తటేగతీి 

యవిర్ళాననాగతికుల నర్సర పోి చు 
బిర్ుదుగల నీకు ననుుఁ గాచు టర్ుద్ె? ద్ేవ! 
పవిిమలాకార్! సంసార్భయవిదూర్! 
భకతజనపో షపర తోష! పర్మపుర్ుష!  

10.2-432-చంపకమాల 

అనినుఁ బసినుిుఁడెై హ్ర  యనంతుుఁడు ద్ెైతావిభేద్వ ద్ాని కి 
టినియిె మద్ీయ సాధన మననానివార్ణమౌట నీ మద్వం 
గని నను నార తుఁ జొచిుతివి గావున మజావర్ తీవ ిద్ాహ్ వే 
దన నినుుఁ బొ ంద ద్వంకుఁ బర తాపము దకుకము నీ మనంబునన్.  

10.2-433-వచనము 
అని మఱియు నపుపండరీకాక్షుండిటిను“న విరేనియు నీ యుభయజిర్ 
వివాదంబును, నీవు మత్రపతితంజొచుుటయునుుఁ జితతంబులం దలంతు ర్టిట  
పుణాాతుెలు శ్రతోషణజిరాద్వ తాపంబులుఁ బొ ర్ య” ర్ని యానతిచిున 
నమెహేశిర్జిర్ంబు పర్మానందభర త హ్ృదయంబెై యార్థాంగపాణికి 
సాష్ాట ంగదండపణిామం బాచర ంచి నిజేచేం జనియిె; నంత బాణాసుర్ుండు 
నకకడ.  
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10.2-434-సీస పదాము 
కమనీయ కింకిణీఘంటికా సాహ్స;ి 
 ఘణఘణధినిచేత గగన మగల 
ననాజనాలోకనాభీలతర్ళోగీ; 
 కాంచనధిజపతాకలు వ లుంగుఁ 
బృథునేమి ఘటటనుఁ బృథవవి కంప్రంపంగ; 
 వలనొపుప పట జవాశిములుఁ బూనిు 
నటిట  యునితర్థం బతుాగీగతి న కిక; 
 కర్సహ్సమిున భీకర్తరాసర  

10.2-434.1-తటేగతీి 

శర్ శరాసనముఖ్ ద్వవాసాధనములు 
దనర్ుఁ జలమును బలము నుతకటము గాుఁగ 
హ్రి్ మిగుర్తత ుఁ గయాంపుటాయితమునుఁ 
బుర్ము వ లువడె బల్లపుతుత ర ుఁ డుర్ుజవమున.  

10.2-435-కంద పదాము 
చని ర్ణభూమిని మధాం 
ద్వన మారాత ండపచిండ ద్ీపాత కృతితోుఁ 
దనర్ుచుుఁ బర పంథవబలేం 
ధనదవశిఖియిెైన కృషుణ ుఁ ద్ాుఁక ం బెలుచన్.  

10.2-436-ఉతపలమాల 

తాుఁకి భుజావిజృంభణము దర్పము నేర్ుపను నేర్పడంగ నొ 
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కూకుఁకున వేయిచేతుల మహ్ో గశీరావళి ప్రంజ ప్రంజతోుఁ 
ద్ాుఁకుఁగ నేసరనన్ ముర్విద్ార్ుుఁడు తోడన తచేరావళి 
నాిుఁక గ్నాకుఁ దుించె నిశితార్ధశశ్ాంక శిల్మముఖ్ంబులన్.  

10.2-437-వచనము 
అంత.  

10.2-438-చంపకమాల 

నుత నవపుండరీకనయనుం డన నొపుప మురార  రోష ఘూ 
ర ణత మహితార్ుణాబాదళ్నేతుిుఁడు ద్ా నట  పంచె ద్ెైతుాప్ెై 
ద్వతిసుత కాననపకిర్ద్ీప్రతశుకమీు ర్క్ితాంచితా 
శితీజన చకమీున్ సతతసేవితశకమీు ద్వవాచకీమున్.  

10.2-439-వచనము 
అద్వయునుం బచిండమారాత ండమండల పభిావిడంబితంబును, భీషణ 
శతసహ్సకిోటి దంభోళినిషుఠ ర్నిబిడనిశితధ్ారాసహ్స ిపిభూతజిలన జాిల్లకాపాసత  
సమసతకుటిల పర పంథవ దురాిర్ బాహాఖ్ర్ి గరాింధకార్ంబును, సకల ద్వకాపల 
ద్ేవతాగణ జేగీయమానంబును, సమదద్ానవజన శ్లకకార్ణ భయంకర్ 
దర్శనంబును, సమంచిత సజానలోకప్రియంకర్ సపర్శనంబును నగు సుదర్శనం 
బసురాంతక ప్ేిర తంబెై చని, యారామకార్ుండు కదళికా కాండంబుల నేర్ుు 
చందంబునం బేర ు సమద వేదండ శుండాదండంబుల విడంబించుచుుఁ 
గనకమణివలయ కేయూర్ కంకణాలంకృతంబు నగు తద్ీయ బాహా సహ్సంిబుుఁ 
గర్చతుషట యావశిషటంబుగాుఁ దునుము నవసర్ంబున.  
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10.2-440-తేటగతీి 

కాలకంఠుుఁడు బాణుప్ెైుఁ గర్ుణ గలుఁడు 
గాన నఖిలాండపతిుఁ గృషుణ ుఁ గద్వయవచిు 
పుర్ుషసూకతంబు సద్వవి సంపుటకరాబుా ుఁ 
డగుచుుఁ బద్ాెయతాక్షు నిటిని సుత తించె.  

10.2-39- శివుడు కృషుణ ని సుత తించుట 

10.2-441-వచనము 
“ద్ేవా! నీవు బహి్ెర్ూపంబగు జఞాతిర్ెయుండవు; నిఖిల వేద వేద్ాంత 
నిగూఢుండవు; నిర్ెలుండవు; సమానాధ్వక ర్హితుం డవు; సర్ివాాపకుండవ ైన 
నినుి నిర్ెలాంతఃకర్ణుల ైన వార్లాకాశంబు పగ ద్వ నవలోకింతు; 
ర్ద్వయునుంగాక పంచోపనిషనెయం బయిన భవద్ీయ ద్వవామంగళ్ 
మహావిగహీ్ పర గహీ్ంబు సేయున డ నాభియం ద్ాకాశంబును, ముఖ్ంబునం 
గృశ్ానుండును, శిర్ంబున సిర్్ంబును, శ్లీతంిబుల ద్వశలును, నేతంిబుల 
సూర్ుాండును, మనంబునుఁ జందుిుఁడును, బాదంబుల వసుంధర్యు, నాతె 
యందహ్ంకార్ంబును, జఠర్ంబున జలధులును, రేతంబున నంబువులును, 
భుజంబుల నిందుిండును, రోమంబుల మహమర్ుహ్ౌషధ్ీ వాితంబును, శిరోజంబుల 
బహి్ెలును, జాఞ నంబున సృషరటయు, నవాంతర్ పజిాపతులును, హ్ృదయంబున 
ధర్ెంబును గల్లగ  మహాపుర్ుషుండవ ై లోకకలపనంబుకొఱకు నీ 
యకుంఠ తతేజంబు గుపతంబుసేసర జగదుదావంబుకొఱకుుఁ గ ైకొని భవద్ీయ 
ద్వవాావతార్వ ైభవం బెఱింగ  నుతింప న ంతవార్ము; నీవు 
సకలచేతనాచేతననిచయంబులకు నాదుాండవు; యద్వితీయుండవు; 
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పురాణపుర్ుషుండవు; సకల సృషరట  హేతుభూతుండవు; నీశిర్ుండవు; 
ద్వనకర్ుండు కాదంబినీ కదంబావృతుం డగుచు భినిర్ూపుండెై 
బహ్ువిధచాుయలం ద్య ుఁచు విధంబున నీ యఘటితఘటనానిరాిహ్కంబెైన 
సంకలపంబునుఁ ద్వగిుణాతీతుండవయుాను సతాత వద్వగుణవావధ్ానంబుల ననేక 
ర్ూపుండ వ ై గుణవంతుల ైన సతుపర్ుషులకుుఁ దమోనివార్కంబైెన ద్ీపంబు 
ర్ూపంబునం బకిాశించుచుందువు; భవద్ీయమాయా విమోహితులయిన 
జీవులు పుతత ర ద్ార్ గృహ్ క్ేతాిద్వ సంసార్ర్ూపకంబెైన పాప 
పారావార్మహావర్తగర్తంబుల మునుంగుచుంద్ేలుచుందుర్ు; ద్ేవా! భవద్ీయ 
ద్వవార్ూపానుభవంబు సేయంజాలక యింద్వయి పర్తంతుిండెై 
భవతాపదసర్సీర్ుహ్ంబులుఁ జేర్న ఱుంగని మూఢాతుెం 
డాతెవంచకుండనంబడు; విపరీతబుద్వధం జేసర ప్రియుండ వ ైన నినుి నొలిక 
యింద్వయిారాథ నుభవంబు సేయుట యమృతంబుమాని హాలాహ్లంబుసేవించుట 
గాద్ె? జగదుదయపాలన లయల్మలాహేతుండవ ై శ్ాంతుండవయి సుహ్ృజాన 
భాగధ్ే యుండ వ ై సమానాధ్వకవసుత శూనుాండవ ైన నినుి నేనును బహి్ెయుం 
బర ణతాంతఃకర్ణు ల ైన ముని గణంబులును భజియించుచుందుము; 
మఱియును.  

10.2-442-తేటగతీి 

అవాయుండ; వనంతుండ; వచుాతుండ; 
వాద్వమధ్ాాంతశూనుాండ; వఖిలధృతివి 
నిఖిలమం ద్ెలి వర తంతు నీవు దగ ల్ల 
నిఖిల మ్మలిను నీ యంద న గడుుఁ గృషణ !  
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10.2-443-సీస పదాము 
అని సనుితించిన హ్ర  యాతె మోద్వంచి; 
 మొగమునుఁ జిఱునవుి మొలకల తత  
లల్లతబాలేందుకళామౌళి కిటిను; 
 శంకర్! నీ మాట సతా మర్య 
నేద్వ నీ కిషటమ్మై యెిసుఁగ డు ద్ానిన; 
 వేుఁడుము; నీకితుత  వీుఁ డవధుాుఁ; 
డిద్వ యిెటిట  దనినుఁ బహిిాదుండు మదాకుత ుఁ; 
 డతనికి వర్ము నీ యనియమున  

10.2-443.1-తటేగతీి 

జనన మంద్వన వార్లుఁ జంప ననుచుుఁ 
గడుఁక మనిించితిని యద్వ కార్ణమున 
విశివిశింభరాభార్ విపులభూర  
బలభుజాగర్ి మడుఁపంగ వలయుుఁగాన.  

10.2-444-కంద పదాము 
కర్ములు నాలుగు సరకకం 
బర మార ుతి, వీుఁడు నీదు భకుత ల కగే ీ
సర్ుుఁడెై ప గడొంద్వ జరా 
మర్ణాద్వ భయంబు దకిక మను నిటమీుఁదన్.  

10.2-445-వచనము 
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అని యానతిచిున నంబికావర్ుండు సంతుష్ాట ంతర్ంగుం డయిెా; నబబల్లనందనుం 
డట ి  ర్ణర్ంగవేద్వం గృషణద్ేవతాసనిిధ్వం బజిిల్లత చకకీృశ్ాను 
శిఖ్ాజాలంబులందు నిజబాహా సహ్స ిశ్ాఖ్ా సమిత్రచయంబును, 
దత్ క్షతోద్ేిలకీలాల మహితాజాధ్ారాశతంబును, బర్భయంకర్ వీర్హ్ుంకార్ 
మంతంిబులతోడ వేల్లు పర శుద్వధం బొ ంద్వ విజాఞ నద్ీపాంకుర్ంబున 
భుజాఖ్ర్ిగరాింధకార్ంబు నివార ంచినవాుఁడెై యనవర్తపూజితసాథ ణుండగు 
నబాబణుండు, భుజవనవిచేేదజనితవిర్ూప్రతసాథ ణుం డయుాను దద్ీయవర్ద్ాన 
కల్లతానంద హ్ృదయార్విందుం డగుచు గోవిందచర్ణార్విందంబులకుుఁ 
బణిామంబు లాచర ంచి; యనంతర్ంబ.  

10.2-446-కంద పదాము 
పుర్మున కేగ  యుష్ా సుం 
దర కిని ననిర్ుదుధ నకు ముదంబున భూష్ాం 
బర్ ద్ాసద్ాసరకాజన 
వర్వసుత వితాన మొసుఁగ  వార్ని భకితన్.  

10.2-447-కంద పదాము 
కనకర్థంబున నిడుకొని 
ఘనవ ైభవ మొపపుఁ గనాకాయుకతముగా 
ననిర్ుదుధ ని గోవిందుం 
డనుమోద్వంపంగ దె్చిు యర పంచె నృపా!  

10.2-448-ఉతపలమాల 

అంత మురాంతకుండు తిిపురాంతకు వీడొకని బాణు నిల్లప య 
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తాంతవిభూతిమ్మై నిజబలావల్లతోుఁ జనుద్ేర్ నా యుష్ా 
కాంతుుఁడు మునుిగాుఁ బటహ్ కాహ్ళ్ తూర్ా నినాద పూర తా 
శ్ాంతర్ుుఁడెై వ సం జనియిె నాతె పురీముఖ్ుుఁడెై ముదంబునన్.  

10.2-449-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెన్ గోపకుమార్శ్ేఖ్ర్ుుఁడు ర్ంగతుులిరాజీవ కో 
కనద్యతుత ంగ తర్ంగసంగత లసతాకసార్కన్ భూర  శ్ల 
భన నితోానిత సౌఖ్ాభార్క నుదంచద్ెైిభవోద్ార్కన్ 
జనసంతాపనివార్కన్ సుజనభాసితాత ర్కన్ ద్ాిర్కన్.  

10.2-450-వచనము 
కని డాయంజనుఁ బుర్లక్ిె కృషణ  సందర్శన కుతూహ్లయిెై చేసనిలం జీర్ు 
చందంబున నందంబునొందు నుదూధ తతర్ళ్ విచిత ికేతుపతాకాభిశ్లభితంబును, 
మహ్నీయ మర్కతతోర్ణ మండితంబును, గనకమణి 
వినిర ెతగోపుర్సౌధపాిసాద వీథవకావిలసరతంబును, మౌకితక వితానవిర్చిత మంగళ్ 
ర్ంగవలి్మ విరాజితంబును, శ్లభనాకల్లతవినాసత  కదళికాసత ంభ సుర్భి కుసుమమాల్ల 
కాక్షతాలంకృతంబును, గుంకుమ సల్లల సరకత విపణిమార్్ంబును, శంఖ్ దుందుభి 
భేరీ మృదంగ పటహ్ కాహ్ళాద్వ తూర్ా మంగళారావ కల్లతంబును, వంద్వ మాగధ 
సంగీత పసింగంబును న ై యతి మనోహ్ర్ విభవాభిరామం బెైన యపుపర్వర్ంబు 
సచివ పురోహిత సుహ్ృద్ాబంధవ ముఖ్ుా ల దుర్ుకొన భూసురాశ్రరాిదంబులను 
బుణాాంగనా కర్కల్లత లల్లతాక్షతలను గ ైకొనుచుం గామినీమణులు 
గర్ూపర్నీరాజనంబులు నివాళింప నిజమంద్వర్ంబుం బివేశించి 
యపుపండరీకాక్షుండు పర్మానందంబున సుఖ్ం బుండె; నంత.  
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10.2-451-కంద పదాము 
శ్రకీృషుణ ని విజయం బగు 
నీ కథుఁ బఠ యించువార్ ల పుపడు జయముం  
గ ైకొని యిహ్పర్సౌఖ్ాము 
లాకలోపనితి వహింతు ర్వనీనాథా!  

10.2-452-కంద పదాము 
అని చెప్రపన శుకయోగ కి 
జననాయకుుఁ డనియిెుఁ గృషణచర తము విన నా 
మన మ్మపుడుుఁ దనియ ద్వంకను 
విన వలతుం గర్ుణుఁ జ పపవే మునినాథా!  

10.2-453-వచనము 
అనినుఁ బరీక్ినిరేందుినకు శుకయోగీందుిం డిటినియిె.  

10.2-40- నృగోపాఖ్ాానంబు 

10.2-454-సీస పదాము 
ధర్ణీశ! యొకనాుఁడు హ్ర  తనూజులు ర్తీ; 
 శిర్ సాంబ సార్ణ చార్ుభాను 
లాద్వగా యదుకుమారావల్ల యుద్ాాన, ; 
 వనమునకతి వ ైభవమున నేగ  
వలనొపప నిచాేనువర్ుత ల ై సుఖ్ల్మలుఁ; 
 జర యించి ఘనప్రపాసలను జ ంద్వ 
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న ఱిదప్రప సల్లల మనేిషరంచుచును వేగ; 
 వచుుచ  ోనొకచోట వార ర్హిత  

10.2-454.1-తటేగతీి 

కూపమును నందులో నొక కొండవోల  
విపుల మగు మే్ని యూసర్వ లి్లుఁ గాంచి 
చితతముల విసెయం బంద్వ తతతఱమున 
ద్ాని వ డల్లంచు వేడుక దగులుటయును.  

10.2-455-చంపకమాల 

పర్ువిడి పోయి తెచిు ఘనపాశచయంబుల నంటుఁగటిట  య 
గు్ ర్ుభుజు లందఱుంగద్వసర కోయని యార్ుుచు ద్ాని న మ్మెయిం 
దర్లుఁగుఁ ద్ీయలేక దగ దటటముగా మద్వ దుటటగ లి నొం 
డొర్ు గడవంగ వే చని పయోర్ుహ్నాభున కంతుఁ జ ప్రపనన్.  

10.2-456-ఉతపలమాల 

విని సర్సీర్ుహాక్షుుఁ డతివిసరెతుుఁడెై జలశూనాకూప మ 
లిన కద్వయంగ నేుఁగ  కృకలాసము నొకకతృణంబుుఁ బో ల  గ్ 
బబన వ డల్లంచె వామకర్పదెముననిద్వ యంతలోనుఁ గాం 
చనర్ుచి మే్నుఁ గలు్  పుర్ుషతిముతోుఁ బొ డసూప్ర నిల్లునన్.  

10.2-457-వచనము 
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చూచి కృషుణ ం డతని వృతాత ంతం బంతయు న ఱింగ యు నకకడి జనంబులుం 
గుమార్వర్్ంబును ద్ెల్లయుకొఱకు నతనిచేత తదిృతాత ంతం బంతయు 
న ఱింగ ంచువాుఁడెై యిటినియిె.  

10.2-458-చంపకమాల 

కన దుర్ు ర్తిభూషణ నికాయుుఁడవ ై మహ్నీయమూర తవ ై 
యనుపమకీర తశ్లభితుుఁడవ ై విలసరలుి చు ధ్ాతిిమీుఁదుఁ బెం 
ప నర న నీకు నేమిగతి నూసర్వ లి్లతనంబు చ్పపడెన్ 
విన నిద్వ చోదా మయిెా సువివేకచర త!ి యిెఱుంగుఁ జ పుపమా!  

10.2-459-కంద పదాము 
అని యడిగ న ముర్ర పు పద 
వనజంబులుఁ దన కిరీటవర్మణు లగర్యన్ 
వినయమున మొొకిక యిటిను 
ఘనమోదముతోడ నిటల ఘటితాంజల్లయిెై.  

10.2-460-తేటగతీి 

విశిసంవేదా! మహిత! యిా విశిమందుుఁ 
బకిటముగ నీ వ ఱుంగని ద్ొకటి గలద్ె 
యిెైన నాచేత విన నిషటమయిెా నేని 
నవధర ంపుము వినిప్రంతు నంబుజాక్ష!  

10.2-461-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
ఏ నిక్ాికుతనూజుుఁడన్ నృగుుఁడు నా నేపార్ు భూపాలుుఁడన్; 
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ద్ీనవాితము నర థుఁ బోి చుచు ధర తీినాయకుల్  గ్ల్లు స 
మాెనింపం జతుర్ంత భూభర్ణసామర్ుథ యండన ై సంతత 
శ్ర ీనిండార నవాుఁడ నులిసరత కీర తసూుర త శ్లభిలిుఁగన్.  

10.2-462-చంపకమాల 

పలుకులుఁ దనుిుఁ ద్ాుఁ బొ గడుఁ బాతక మందు ర్ట ండెుఁ ద్ార్కా 
వల్ల సరకతావజింబు హిమవార కణంబులు ల కక ప్ెటట ుఁగా 
నలవడుుఁ గాని యేిను వసుధ్ామర్కోటికి ద్ాన మిచుు గో 
వుల గణుతింప ధ్ాతయునునోపుఁడు మాధవ! యిేమిసెపుపదున్?  

10.2-463-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.2-464-చంపకమాల 

ప లుచు సువర్ణశృంగఖ్ుర్ముల్  దనర్ం ద్ొల్లచూలుల ై సువ 
తసలు గల పాుఁడియావుల నుద్ాతత  తపో వతి వేదపాఠముల్  
గల్లగ  కుట ంబుల ై విహితకర్ెములం జర యించు పే్ద వి 
పుు లకు సదక్ిణంబుగ విభూతి దల్లర్పుఁగ నితుత , నచుాతా!  

10.2-465-వచనము 
మఱియును నాాయసముపార ాత వితతముెలగు గో భూ హిర్ణా ర్తి నివాస ర్థ 
హ్సరత  వాజి కనాా సర్సితీ వసత ర తిల కాంచన ర్జత శయాాద్వ బహ్ువిధ ద్ానంబు 
లనూనంబులుగా ననేకంబులు సేసరతిుఁ, బంచమహాయజఞంబు లగనర ంచితి, వాప్ీ 
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కూప తటాక వన నిరాెణంబులు సేయించితి, నివిిధంబునం జేయుచ  ో
నొకకనాుఁడు.  

10.2-466-కంద పదాము 
అనఘా! మునుపడుఁ గశాపుుఁ 
డను విపుు న కే నకలెష్ాతుెుఁడన ై యి 
చిున గోవు దప్రప నా మం 
దను గలసరనుఁ దె్ల్లయలేక తగ నా గోవున్.  

10.2-467-కంద పదాము 
ఒండొక భూమీసుర్కుల 
మండనునకు ద్ాన మీయ మసలక యా వి 
పుు ం డా గోవుంగ్ని చను 
చుండన్ మును ధ్ార్గ్ని యురీిసుర్ుుఁడున్.  

10.2-468-కంద పదాము 
మద్వ రోష మొదవ ద్యవతి 
వదల్లన బిగ యించుకొనుచు వడిుఁ గద్వ సరద్వ నా 
మొదవు; నడివీథవ ద్ొంగ ల్ల 
వదలక కొనిపోయిె; ద్వటిటవార్ుం గలరే?  

10.2-469-చంపకమాల 

అనవుడు నాతుఁ డిటినియిె నాతనితో నిపు డేను ద్ీని నీ 
జనపతిచేత ధ్ార్గ్ని సాధుగతిం జన నీద్వ యంట యిె 
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టి? నిన నతండు నేనును ధరాధ్వపుచే మును ధ్ార్గ్ని యా 
వని వినిప్రంప నిదాఱకు నయిెా నపార్ వివాద మచుటన్.  

10.2-470-వచనము 
ఇట ి  విపుు  ల్లదాఱుం దమలో నంతకంతకు మచుర్ంబు ప్ెచుుప్ెర ుఁగ  కలహించి 
నాయునియెిడకుం జనుద్ెంచిర ; మునుి నా చేత గోద్ానంబు గ్ని 
బాిహ్ెణుం డిటినియిె.  

10.2-471-సీస పదాము 
మనుజేంద!ి పజి లధర్ెపవిర్తనముల; 
 నడవకుండుఁగ నాజఞ నడపు నీవు 
మనమున నే ధర్ెమని యాచర ంచితి? ; 
 మును నాకు నిచిున మొదవు దప్రప 
వచిు నీ మందలోుఁ జొచిున నిపుప డమ; 
 భూసుర్ునకు ధ్ార్వోసర యిచిు 
తగవు మాల్లతివి, ద్ాతవు నపహ్ర్తవు; 
 న ైన ని నేిమందు? నవనినాథ!  

10.2-471.1-తటేగతీి 

యనిన మాటలు సెవులు సో ుఁకినుఁ గలంగ  
భూసురోతతమ! యజాఞ నపూర్ికముగ 
నిటిట  పాపంబు ద్ొర్సె నే న ఱిుఁగ  సేయుఁ 
గ్నుము నీ కితుత  నొక లక్ష గోధనంబు.  
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10.2-472-కంద పదాము 
అని మఱియును నవిిపుు ని 
సునయోకుత ల ననునయింపుచును నిటింటిన్ 
ననుుఁ గావు, నర్కకూపం 
బునుఁ బడుఁగా జాలుఁ విపపిుంగవ! యనుచున్.  

10.2-473-తేటగతీి 

ఎంత వేుఁడిన మచుర్ంబంత ప్ెర ుఁగ  
మొదల నాకిచిు నటిట  యిామొదవ  కాని 
యెినయ నీ రాజామంతయు నిచిుతేని 
నొలి నని విపుు ుఁ డచుట నుండ కర గ .  

10.2-474-వచనము 
అ టితం డర గ న నా ర ండవ బాిహ్ెణునిం బాిర థంచిన నతండును జలంబు డింపక 
పద్వవే లేఱికోర న పాుఁడిమొదవుల నిచిునన ైనను “ద్ీనిన కాని యొలి” నని 
నిలువక చనియిె; నంతుఁ గాలపర పకిం బెైన ననుి దండధర్కింకర్ులు 
గ్నిపోయి వ ైవసితు ముందటం బెటిటన నతండు ననుినుద్ేాశించి యిటినియిె.  

10.2-475-మతేతభ వికీీడతిము 
మనుజేంద్యితతమ! వంశపావన! జగనాెనాకియీాచార్! నీ 
ఘన ద్ానకతీుధర్ెముల్  తిిభువనఖ్ాాతంబుల ై చెల ి డిన్, 
మును దుషకర్ెఫలంబు నొంద్వ ప్రదపం బుణాానుబంధంబుల ై 
చను సౌఖ్ాంబులుఁ బొ ందు; పదెజునియాజఞం ద్యివుఁగావచుునే?  
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10.2-41- నృగుడు యూసర్విలిగుట 

10.2-476-వచనము 
అని వేగంబున ద్ొిబిబంచిన నేను బుడమిం బడునపుడ యిా నికృషటంబయిన 
యూసర్వ లి్ల ర్ూపంబుుఁ గ ైకొంటి; నింతకాలంబు దద్యా ష నిమితతంబున నిదుా ర్వసథం 
బొ ందవలసెుఁ; బాిణులకుుఁ బుణా పాపంబు లనుభావాంబులు గాని యూర్క 
పో నేర్వు; నేుఁడు సమసత  దుర తనిసాత ర్కంబయిన భవద్ీయ పాద్ార్వింద 
సందర్శనంబునం జేసర యిా ఘోర్దురా్శలంబాసర నిర్ెలాతెకుండన ైతినని 
పునఃపునః పణిామంబు లాచర ంచి, మఱియు నిటినియిె.  

10.2-477-ఆటవ లద్వ 
కృషణ ! వాసుద్ేవ! కేశవ! పర్మాతె! 
యపమేి్య! వర్ద! హ్ర ! ముకుంద! 
నినుిుఁ జూడుఁ గంటి, నీ కృపం గనుగ్ంటి 
నఖిల సౌఖ్ాపదవు లందుఁ గంటి.  

10.2-478-వచనము 
అని యనేకభంగులం గ్నియాడి గోవిందుని పదంబులు దన కిరీటంబు సో ుఁకం 
బణిమిలి్ల “ద్ేవా! భవద్ీయ పాద్ార్విందంబులు నా హ్ృదయార్విందంబును 
బాయకుండునట ి గాుఁ బిసాద్వంపవే?” యని తదనుజాఞ తుండెై యచుటి జనంబులు 
సూచి యదుాతానందంబులం బొ ంద నతుల తేజఞవిరాజిత 
ద్వవావిమానార్ూఢుండెై ద్వవంబున కర గ ; నంత నమాెధవుండు నచుట నుని 
పార థవోతతములకు ధర్ెబో ధంబుగా నిటినియిె.  
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10.2-479-సీస పదాము 
నర్నాథకుల కాననము దహించుటకును; 
 నవనీసుర్ులవితత  మగ ికీల; 
జననాయకుల నిజ ైశిరాాబిధ  నింకింప; 
 బాిహ్ెణక్ేతంిబు బాడబంబు; 
పార థవోతతముల సంపచెైేలములుఁ గూలప; 
 భూసుర్ధనము దంభోళిధ్ార్; 
జగతీవర్ుల కీర త చంద్వకి మాప వి; 
 పోి తతము ధనము సూరోాదయంబు;  

10.2-479.1-తటేగతీి 

విపతితి స ముెకంటెను విషము మే్లు 
గర్ళ్మునకును బతిికృతి గలదు గాని 
ద్ాని మానపంగ భువి నౌషధములు లేవు 
గాన బహి్ెసిములు గ్ంట గాదు పతికి.  

10.2-480-కంద పదాము 
ఎఱుుఁగమి న ైనను భూసుర్ 
వర్ులధనం బపహ్ర ంప వలవదు పతికిన్; 
మఱపున ననలము ముటిటన 
దర కొని వ సుఁ గాలపకున ి తను వ ర యంగన్?  

10.2-481-వచనము 
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మఱియును దన ధనంబు పర్ులచేతుఁ గోలపడిన విపుు ండు దుఃఖ్మున 
రోదనంబు సేయ రాల్లన యశీుకణంబుల నవనిరేణువు ల నిి తడియు ననిి 
వేలేండుి  తదుప్ేక్ాపర్ుండెైన పతి ద్ార్ుణ వేదనలుగల కుంభీపాక నర్కంబు 
నొందు; మఱియు నతనితోడుఁ గ ంీదటుఁ బద్వతర్ంబులవార్ును, ముందటుఁ 
బద్వతర్ంబులవార్ును మహానర్కవేదనలం బొ ందుదుర్ు; సిదతతంబెైన 
నర్ధలోభంబునం జేసర దుశ్రశలుండెై యిెవిుఁడు బాిహ్ెణక్ేత ిసంభూత 
ధ్ానాధనాద్వకంబు భుజించు నపాపపాతుెం డఱువద్వవేల సంవతసర్ంబులు 
మలకూపంబునం గ ీమిర్ూపంబున వర తంచు; నటిగుట యిెఱింగ  విపుు డెంత తపుప 
చేసరన న నిి గ్టిటన, న నిి ద్వటిటన నతని క దుర్ు పలుకక వినయంబున వందనం 
బాచర ంచు పుణాాతుెలు నాదు పాల్లంటివా; ర్ద్వయునుంగాక యిేనును 
బతిిద్వనంబును భూసుర్ుల నతి వినయంబునుఁ బూజింతు; నిట ి  సేయక 
విపరీతవర్తనుల ైన తామసుల నేను వ దకి దండింతు; నద్వగావున మీర్లును 
బాిహ్ెణజనంబుల వలనం బర్మభకిత గల్లగ  మ్మలంగుండని యానతిచిు 
యాదవపకిర్ంబులు సేవింప నఖిలలోకశర్ణుాండెైన యపుపండరీకాక్షుండు నిజ 
నివాసంబునకుం జనియిె” నని చెప్రప శుకుం డిటినియిె.  

10.2-482-కంద పదాము 
ఈ కథుఁ జద్వవిన వార్లుుఁ 
గ ైకొని వినువార్ు విగత కలుష్ాతెకుల ై 
లౌకికసౌఖ్ాము నొందుదు 
రా క ైవలాంబుుఁ గర్తలామలక మగున్.  
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10.2-42- బలరాముని ఘోషయాతి 

10.2-483-సీస పదాము 
నర్నాథ! విను మొకనాుఁడు తాలాంకుండు; 
 చుటాట ల బంధులుఁ జూచు వేడక 
సుందర్ కాంచన సాందనార్ూఢుుఁడెై; 
 భాసరలుి చుని వేపిల ి  కర గ  
చిర్కాల సంగత సేిహ్ుల ై గోప గో; 
 పాంగనా నికర్ మాల్లంగనములు 
సముచిత సతకృతుల్  సలుపుఁ గ ైకొని మహ్ో ; 
 తుసక ల్మల నందయశ్లదలకును  

10.2-483.1-తటేగతీి 

వందనం బాచర ంచిన వార్ు మోద 
మంద్వ బిగ యార్ుఁ గ్ుఁగ ళి్ నొందుఁ జేర ు 
సమత ద్ీవించి యంకప్ీఠమునుఁ జేర ు 
శిర్ము మూర్కని చుబుకంబుుఁ గర్ము పుణికి.  

10.2-484-వచనము 
మఱియు నానందబాషపధ్ారాసరకత కపో లయుగళ్ంబులతోడం గుశలపశిింబుగా 
నిటిని “ర్నాి! నీవును నీ చినితముెండగు వ నుిండును ల ససయునివార ? 
మమ్మెపుపడు నర్సరర్క్ింప వలయు; మాకు నేడుగడయ మీర్కాక యొర్ులు 
గలరే?” యని సముచిత సంభాషణంబులం బొి దుా పుచుుచుండి; ర్ంత.  
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10.2-485-కంద పదాము 
గోపాలవర్ులు పమిదం 
బాపో వని మద్వ నివర త తాఖిల గేహ్ 
వాాపార్ు లగుచు హ్లధర్ు 
శ్రపీాదంబులకు నతులు సేసరర  వర్ుసన్.  

10.2-486-కంద పదాము 
సీర యు వార కిుఁ గర్ుణో 
ద్ార్ుండెై నడప్ె సముచితకిీయ లంతం 
గోర  తన యిాడు గోపకు 
మార్ులుఁ జే చఱచి బలుుఁడు మందసరెతుుఁడెై.  

10.2-487-కంద పదాము 
నిజ సుందర్ ద్ేహ్దుాతి 
ర్జతాచలర్ుచులుఁ ద్ెగడ రాముుఁడు వార్ల్  
భజియింప నేగ  యొకచ  ో
విజనసథలమున వసరంచి విలసరలుి  న డన్.  

10.2-488-కవిరాజ విరాజితము 
చర్ణములం గనకసుుట నూపుర్; 
 జాలము ఘలినుచుం జ లుఁగం 
గర్ములుఁ గంకణముల్  మొర్యన్ నల్ల; 
 క్నసరయాడుఁ గుచాగీములన్ 
సర్ులు నటింపుఁ గుర్ుల్  గునియన్ విల; 
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 సనెణికుండల కాంతులు వి 
సుుర త కపో లములన్ బెర్యన్ వజి; 
 సుందర్ు లందఱమందగతిన్.  

10.2-489-కవిరాజ విరాజితము 
చని బలభదుిని శ్ౌర్ా సముదుిని; 
 సంచితపుణుా నగణుానిుఁ జం 
దన ఘనసార్ పటీర్ తుష్ార్సు; 
 ధ్ా ర్ుచికాయు విధ్ేయు సుధ్ా 
శనర పుఖ్ండను సనెణిమండను; 
 సార్వివేకు నశ్లకు మహా 
తుెనిుఁ గని గోప్రక లోప్రక లేకయ; 
 దుపభిు నిటిని ర్ుతకల్లకన్. 

10.2-490-చంపకమాల 

హ్లధర్! నీ సహ్ో దర్ుుఁడు దంచిత కంజవిలోచనుండు స 
లిల్లత పురాంగనా జనవిలాస విహార్ సమగ ీసౌఖ్ాముల్  
గల్లగ  సుఖించున?ే మము నొకానొక వేళ్న యేిని బుద్వధలోుఁ 
దలుఁచునొ? నూతనప్రియలుఁ ద్ార్కని యేిమియుుఁ బలకకుండునో?  

10.2-491-కంద పదాము 
జననీ జనకుల ననుజులుఁ 
దనుజుల బంధువుల మితితతుల విడిచి న  
మెనమున నొండు దలంపక 
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తను నమిెనవార  విడువుఁదగునే హ్ర కిన్?  

10.2-492-సీస పదాము 
సలల్లత యామునసెైకత సథలమున; 
 నుండ మమే్ె మని యూఱడించ ె
విమల బృంద్ావన వీథవ మా చుబుకముల్ ; 
 పుణుకుచే నే మని బుజాగ ంచెుఁ 
బుషపవాటికలలోుఁ బొ లుచు మా కుచయుగె; 
 మంట చు నే మని యాదర ంచెుఁ 
గాసార్ముల ప ంతుఁ గ్ుఁగ ట మముుఁ జేర ు; 
 నయ మొపప నే మని నమెుఁ బల్లక   

10.2-492.1-తటేగతీి 

ననిియు మఱచెుఁ గాుఁబో లు వ నుిుఁ డాతె 
గోర  తాుఁ జాయలున ైిన వార  విడుచు 
నటిట  కృషుణ ుఁడు దము ఱట ట  వ ట ట  ననక 
యేిల నమిెర  పుర్సతుల్  బేల లగుచు.  

10.2-493-మతేతభ వికీీడతిము 
అని యిబాంగ  సరోజలోచనుని నరాెలాపముల్  నవుిలు 
నినుబంధుల్  పర ర్ంభణంబులు ర్తివాాసంగముల్  భావముల్  
వినయంబుల్  సర్సో కుత లుం దలుఁచి యువిిళ్లుర్ు చితత ంబులన్ 
జనితానంగశరాగ ిచేత దుర్వసథం బొ ంద్వ శ్లకించినన్.  
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10.2-494-వచనము 
అంత బలభదుిండు వార్ల మనంబుల సంతాపంబులు వార ంప నుపాయంబు 
లగు సర్సచతుర్వచనంబులుఁ గృషుణ ని సంద్ేశంబులు సెప్రప విగతఖ్ేదలం జేసర 
యచుట మాసదియంబు నిల్లచి వసంతవాసర్ంబులు గడపుచుుఁ గాళింద్ీ 
తీర్ంబున.  

10.2-495-సీస పదాము 
మాకంద జంబీర్ మంద్ార్ ఖ్ర్ూా ర్; 
 ఘనసార్ శ్లభిత వనములందు 
నేలాలతా లోల మాలతీ మలి్లకా; 
 వలి్మమతలి్లకా వాటికలను 
దర్ళ్ తర్ంగ శ్రకర్ సాధు శ్రతల; 
 సెైకతవేద్వకా సథలములందు 
మకర్ంద ర్స పాన మదవ ద్వంద్వంద్వర్; 
 పుంజ ర్ంజిత మంజు కుంజములను  

10.2-495.1-తటేగతీి 

విమలర్ుచి గలు్  సానుద్ేశముల యందు 
లల్లత శశికాంత ఘన శిలాతలములందు 
ల్మల నిచాేవిహార్ విలోలుుఁ డగుచు 
సుందరీజనములు గ్లిుఁ జూడ నొప్ెప.  

10.2-496-తేటగతీి 

అట ి  విహ్ర ంప వర్ుణునియాజఞుఁ జేసర 
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వార్ుణీద్ేవి మదా భావంబు నొంద్వ 
నిఖిల తర్ుకోటర్ములందు నిర్్మించి 
మించు వాసనచేత వాసరంచె వనము.  

10.2-497-వచనము 
అటిటయిెడ.  

10.2-498-మతేతభ వికీీడతిము 
కర్ మొపాపర్ు నవీనవాసనల నాఘాొణించి గోపాల సుం 
దర్ులుం ద్ానును డాయనేగ  యతిమోదం బొ పప సేవించి యా 
తర్ళాక్షుల్  మణిహేమకంకణఝణతాకరానుకార్ంబుల ై 
కర్తాళ్ంబులు మొోయుఁబాడుచును వేడకనాిడుచున్ సో లుచున్ 

10.2-499-సీస పదాము 
తనమీుఁద్వ బిర్ుద్ాంకితముల ైన గీతముల్ ; 
 వాడుచు రా బలభదుిుఁ డంత 
మహిత కాదంబరీ మధుపానమదవిహ్ి; 
 లాక్షుండు లల్లతనీలాలకుండు 
నాలోల నవపుషపమాల్లకోర్సథాలుుఁ; 
 డనుపమ మణికుండలాంచితుండు 
పాిలేయ సంయుకత పదెంబుగతి నొపుప; 
 సలల్లతానన ఘర్ెజలకణుండు  

10.2-499.1-తటేగతీి 



2660 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

నగుచు వనమధామున సల్లలావగాహ్ 
శ్రలుుఁడెై జలకేళికిుఁ జేర  యమున 
నిందు ర్మెని ప్రలువుఁ గాళింద్వ యతని 
మతుత ుఁడని సడాసేయక మసలుటయును.  

10.2-43- కాళింద్ ీభదేనంబు 

10.2-500-చంపకమాల 

ఘనకుప్రతాతుెుఁడెై యమునుఁ గనొ్ ని రాముుఁడు వల క డాయుఁ జీ 
ర నుఁ జనుద్ేక తకికతి పురే! విను నిందఱుుఁ జూడ మదుాజా 
సునిశిత లాంగలాగమీున స ంపఱ నిపుపడు నూఱు తోివల ై 
చన వ సుఁ జించి వ ైతు నని చండ పరాకమీ మొపప నుగుీుఁడెై.  

10.2-501-వచనము 
అట ి  కటటలుక రాము డుద్ాా మం బగు బాహ్ుబలంబున హ్లంబు సాుఁచి 
యమెహావాహినిం దగ ల్లు ప్ెకల్ల రాుఁ ద్వగ చిన ననిద్వ భయభాింతయిెై 
సుందరీర్ూపంబు గ ైకొని యతిర్యంబునం జనుద్ెంచి, యయాదువంశతిలకుం 
డగు హ్లధర్ుని పాద్ార్విందంబులకు వందనం బాచర ంచి యిటినియిె.  

10.2-502-మతేతభ వికీీడతిము 
బలరామా! ఘనబాహ్! నీ యతుల శుంభద్వికమీం బంగనల్  
ద్ెల్లయం జాల డివార ? యిా యఖిలధ్ాతీిభార్ధ్ౌరేయ ని 
శుల సతుత వండగు కుండల్మశిర్ుుఁడునుం జర ుంప నీ సతకళా 
కల్లతాంశపభివుండు; నీ గుర్ు భుజా గర్ింబు సామానామే్?  
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10.2-503-చంపకమాల 

అని వినుతించి యేిను భవదంఘి్ ొసరోజము లాశయీించెదన్ 
ననుుఁగర్ుణింపు మని యదునందనుుఁడనిద్వుఁ బూర్ిమార్్వ ై 
చను మని కామినీనికర్సంగతుుఁడెై జలకేళి సల ప నిం 
ప్ెనయుఁ గరేణుకాయుత మద్ేభముచాడుపన నమెహానద్వన్.  

10.2-504-తేటగతీి 

అంత జలకేళి సాల్లంచి సంతసంబు 
నందుచుండ వినీలవసాత ర ద్వర్తి 
మండనంబులుుఁ గాంచనమాల్లకయును 
ద్ెచిు హ్ల్ల కిచిు చన  నా నద్ీలలామ.  

10.2-505-కంద పదాము 
అవి యిెలిుఁ ద్ాల్లు హ్లధర్ుుఁ 
డవిర్ళ్గతి నొప్రప వలివాంగనలును ద్ా 
ద్వవిజేందుిుఁ బో ల్ల మహి తో 
తసవమున వర తంచుచుండె సౌఖ్ఞా నితుుఁ డెై.  

10.2-506-కంద పదాము 
అవనీశ! యిట ి  హ్లమునుఁ 
ద్వవిచినుఁ గాళింద్వ వయిా ద్ెల్లయుఁగ నేుఁడున్ 
భువి నుతి క క కను రాముని 
పవిిమలతర్మ్మైన బాహ్ుబలసూచకమ్మై.  
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10.2-507-వచనము 
అంత బలభదుిండు వజిసుందరీ సమే్తుండెై నందఘోషంబునం బర తోషంబు 
నొందుచుండె, నంత నకకడుఁ గర్ూశ్ాధ్వపతి యైెిన పౌండికుండు తన దూతం 
బిల్లచి యిటినియిె.  

10.2-44- పౌండికవాసుద్వేుని వధ 

10.2-508-సీస పదాము 
మనుజేశ! బలగర్ిమున మద్యనెతుత ుఁడెై; 
 యవనిప్ెై వాసుద్ేవాఖ్ుాుఁ డనుఁగ 
నే నొకకర్ుుఁడ గాక యితర్ుల కీ నామ; 
 మలవడునే? యని యదట  మిగ ల్ల 
తెగ  హ్ర ద్ా వాసుద్ేవుుఁ డననుకొను; 
 నుఁట! పోయి వల దను మనుచు దూతుఁ 
బద్ాెయతాక్షుని పాల్లకిుఁ బొ మెన; 
 నర గ  వాుఁ డంబుజఞదర్ుుఁడు పె్దా  

10.2-508.1-తటేగతీి 

కొలువుుఁ గ ైకొని యుండ సంకోచపడక 
వినుము మా రాజుమాటగా వనజనాభ! 
యవని ర్క్ింప వాసుద్ేవాఖ్ా నొంద్వ 
నటిట  యేినుండ సరగు్  వోుఁ దటిట  నీవు.  

10.2-509-కంద పదాము 
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నా ప్ేర్ును నా చిహ్ిము 
లేపున ధర యించి తిర గ  ద్వద్వ పంతమ్మ? యిం 
తే పో ! మద్వుఁ బర కించిన 
నే పంత మ్మఱుంగు గ్లిుఁ డేమిట న ైనన్?  

10.2-510-ఆటవ లద్వ 
ఇంతనుండి యిెైన న ద్వర ుఁ దన ిఱిుఁగ  నా 
చిన ిల లి విడిచి చేర  కొల్లచి 
బదిుకు మనుము కాక పంతంబు లాడెనా 
యిెదుర్ు మనుము ఘోర్ కదనమునను.  

10.2-511-కంద పదాము 
అను దురాాషలు సభుాలు 
విని యొండొర్ు మొగము సూచి విసరెతు లగుచున్ 
జనులార్! యిెటిట  కొీతతలు 
వినుఁబడియిెడు నిచట? ల సస వింటిర ? యనుఁగన్.  

10.2-512-వచనము 
అటిటయిెడ కృషుణ ండు వాని కిటినియిె.  

10.2-513-మతేతభ వికీీడతిము 
వినరా! మీ నృపుుఁ డని చిహ్ిములు నే వే వచిు ఘోరాజిలో 
దనమీుఁదన్ వ స వ ైవుఁ గంకముఖ్గృధవిాితముల్  మూుఁగుఁగా, 
ననిలో దర్పము దూల్ల కూల్ల వికలంబెై సార్మే్యాళికి 
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నినయంబున్ నశనంబ వయిెా దను మే్ ననిట ి గా వానితోన్.  

10.2-514-కంద పదాము 
అని యుద్ేకిముగా నా 
డిన మాటల కుల్లకి వాుఁడు డెందము గలుఁగం 
జని తన యేిల్లక కంతయు 
వినిప్రంచెను నతని మద్వకి విర్సము గదుర్న్.  

10.2-515-వచనము 
అంతుఁ గృషుణ ండు దండయాతోితుసకుుఁడెై వివిధ్ాయుధ కల్లతంబును, 
విచితకిాంచనపతాకాకేతు విలసరతంబు నగు సుందర్సాందనంబుుఁ బట  
జవతుర్ంగంబులం బూనిు ద్ార్ుకుండు తెచిున న కిక యతితిర తగతిం 
గాశికానగర్ంబున కర గ నం బరండకిుండును ర్ణోతాసహ్ంబు ద్ీప్రంప 
నక్్హిణీద్వితయంబుతోడం బుర్ంబు వ డల , నపుప డతని మితుిండెైన 
కాశ్రపతియును మూుఁ డక్్హిణులతోడం ద్యడుపడువాుఁడెై వ డల , 
నిటాి పతయుతుండెై వచుువాని.  

10.2-516-సీస పదాము 
చక ీగద్ా శంఖ్ శ్ారా్గద్వ సాధనుుఁ; 
 గృతిిమగ్సుత భ శ్రవీిలాసు 
మకర్కుండల హార్ మంజీర్ కంకణ; 
 మణిముద్వకిా వనమాల్లకాంకుుఁ 
దర్ళ్ విచితి పతంగ పుంగవకేతుుఁ; 
 జ లువొందు ప్ీతక్శే్యవాసు 
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జవనాశికల్లత కాంచన ర్థార్ూఢుని; 
 ర్ణకుతూహ్లు లసనెణికిరీట   

10.2-516.1-తటేగతీి 

నాతెసమవేషు ర్ంగవిహార్కల్లత 
నటసమానునిుఁ బరండభిూనాథుుఁ గాంచి 
హ్రి్ మిగుర్తత  నవ ిుఁ బద్ాెయతాక్షుుఁ 
డంత వాుఁడును నుదిృతుత ుఁ డగుచు నడర .  

10.2-517-కంద పదాము 
పర ఘ శరాసన పటిటస 
శర్ ముద్ర్ ముసల కుంత చక ీగద్ా తో 
మర్ భింద్వపాల శకిత 
క్షుర కాసరపాిస పర్శుశూలముల వ సన్.  

10.2-518-చంపకమాల 

పర్ువడి వ ైచినన్ దనుజభంజనుుఁ డంత యుగాంత కాల భీ 
కర్మహితోగ ీపావకుని క వైడి నేచి విరోధ్వసాధనో 
తకర్ముల నొకకటన్ శర్నికాయములన్ నిగ డించి తుించి భా 
సిర్గతి నొతెత  సంచల్లతశ్ాతవిసెైనాముుఁ బాంచజనామున్.  

10.2-519-ఉతపలమాల 

వార్ని యలకతోుఁ గ నిసర వార జనాభుుఁడు వార  సెైనాముల్  
మార  మసంగ నట ి  నుఱుమాడినుఁ బీనుుఁగుుఁబెంటల ై వ సం 



2666 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

ద్ేర్ులు వాిల ; నశిములు ద్ెళిళు; గజంబులు మొొగ ్ ; సదాట ల్  
ధ్ార్ుణిుఁ గూల్ల; ర ట ి  న ఱిదప్రప చన న్ హ్తశే్షసెైనాముల్ .  

10.2-520-వచనము 
అటిటయిెడ ర్ుధ్వర్ పవిాహ్ంబులును, మే్ద్యమాంసపంకంబునున ై సంగరాంగణంబు 
ఘోర్భంగ  యయిెా; నయావసర్ంబునం గయాంబునకుం గాలుదవిుి 
నపౌపండికునిం గనుంగ్ని; హ్ర  సంబో ధ్వంచి యిటినియిె.  

10.2-521-మతేతభ వికీీడతిము 
మనుజేంద్ాిధమ! పౌండభిూపసుత! నీ మానంబు బీర్ంబు నేుఁ 
డనిలో మాపుదు; న దుా  కొీవిి ప్ెలుచనాిుఁబో తుప్ెై ఱంక వ ై 
చిన చందంబున దూతచేత నను నాక్ేప్రంచి వలాని పే్ 
ర్ును జిహ్ింబులు నీపయిన్ విడుతునర్ుుల్  పర్ినేుఁడాజిలోన్ 

10.2-522-కంద పదాము 
అద్వగాక నీదు శర్ణము 
పదపడి యేిుఁజొతుత  నీవు బల వికమీ సం 
పదగల పో టర  వేనిం 
గదలక నిలు మనుచు నిశితకాండము లంతన్.  

10.2-523-మతేతభ వికీీడతిము 
చల మొపపన్ నిగుడించి వాని ర్థముం జకాకడి తతాసర్థవం 
దల వే తుించి హ్యంబులన్ నర కి యుదాండపతిాపకిీయం 
బళి్యార్కపతిిమాన చకమీున నపౌపండుిన్ వ సం దుింప వాుఁ 
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డిలుఁ గూల ం గుల్లశ్ాహ్తినొిర్గు శ్ ైలేంద్ాికృతిన్ భూవరా!  

10.2-45- కాశ్రరాజు వధ 

10.2-524-చంపకమాల 

మడవక కాశికావిభుని మసతక ముదధతిుఁ దుించి బంతి క ై 
వడ ినద్వ ప్రంజ ప్రంజ గఱవన్ విశిఖ్ాళి నిగుడిు వాని యేి 
ల డ ిపుర లోన వ ైచె నవల్మల మురాంతకుుఁ డిట ి  వ ైర్ులం 
గడుఁగ  జయించి చితతమునుఁ గ్తుకముం జిగుర్తత  నతతఱిన్.  

10.2-525-కంద పదాము 
సుర్ గంధర్ి నభశుర్ 
గర్ుడయర్గ సరదధ  సాధాగణము నుతింపన్ 
మర్ల్ల చనుద్ెంచి హ్ర  నిజ 
పుర్మున సుఖ్ముండె నతి విభూతి దల్లర్పన్.  

10.2-526-కంద పదాము 
వనజఞదర్ు చిహ్ింబులు 
గ్నకొని ధర యించి పౌండకిుుఁడు మచుర యిెై 
యనవర్తము హ్ర  దన తలుఁ 
పునుఁ దగులుటుఁ జేసర ముకితుఁ బొ ంద్ె నరేంద్ాి!  

10.2-527-సీస పదాము 
అకకడుఁ గాశిలో నా రాజు మంద్వరాం; 
 గణమునుఁ గుండల కల్లత మగుచుుఁ 
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బడి యుని తలుఁ జూచి పౌర్జనంబులు; 
 దమ రాజు తలయ కాుఁ దగ న ఱింగ  
చెప్రపన నా నృపు జీవితేశిర్ులును; 
 సుతులు బంధువులును హితులు గూడి 
మొనసర హాహాకార్మున నేడిు; ర్తతఱిుఁ; 
 దతతనూభవుుఁడు సుదక్ిణుండు  

10.2-527.1-తటేగతీి 

వ లయుఁ దండికిిుఁ బర్లోకవిధు లగనర ు 
జనకు ననిలో వధ్వంచిన చకీపాణి 
నడర  మర ాంపుఁ దగు నుపాయంబు దలుఁచి 
చతుర్ుుఁ డగు నటిట  తన పురోహితునిుఁ బిల్లచి.  

10.2-528-కంద పదాము 
అతడుం ద్ానును జని పశు 
పతిపద సర్సరజములకును బమిదముతో నా 
నతుుఁడెై యద్ేావుని బహ్ు 
గతులం బూజింప నతుఁడు కర్ుణానిితుుఁడెై.  

10.2-529-కంద పదాము 
మ్మచిుతి నే వర్ మ్మైనను 
నిచుెద నను వేుఁడు మనిన నీశిర్! ననుిన్ 
మచిుక ర్క్ింతువు ప ర్ 
ప చెుము సేయక మహేశ! పుర్హ్ర్! యభవా!  
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10.2-530-కంద పదాము 
ద్ేవా! మజానకుని వసు 
ద్ేవాతెజుుఁ డాజిలో వధ్వంచెను, నే నా 
గోవిందుని ననిలోపల 
నే విధమున గ లుతు నానతీవ  పురార!ీ  

10.2-531-తేటగతీి 

అనిన శంకర్ుుఁ డతనికి ననియిె ననఘ! 
నీవు ఋతిిజులును భూసురావళియును 
బీితి నభిచార్ మొనర ంప భూతయుకుత ుఁ 
డగుచు ననలుండు ద్ీర్ుు నీ యభిమతంబు.  

10.2-532-తేటగతీి 

అనిన నా చందిమౌళి వాకాముల భంగ   
భూర నియమముతో నభిచార్హ్ోమ 
మొనర్ుఁ గావింప నగ ి యథయచితముగుఁ 
జ లుఁగు దక్ిణవలమాన శిఖ్ల వ ల్లుఁగ .  

10.2-533-వచనము 
అందుుఁ ద్ామశొెశీుకేశకలాపంబును, నశనిసంకాశంబుల ైన నిడుద కోఱలును, 
నిపుపలుపపతిలుి  చూడుకలును, ముడివడిన బొ మలును, జేవుర ంచిన 
మొగంబును గల్లగ  కృతా యతి ర్ద్ాికార్ంబునుఁ బజిిర లుి చుుఁ గుండంబు 
వ లువడి యనుద్వన నిహ్నా మాన పాిణిర్కాత ర్ుణ మృతుాకర్వాలంబు ల్మలం 
జూపట ట  నాలుకను సెలవుల నాకికొనుచు నగ ికీలాభీలంబగు శూలంబు గేలం 
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ద్ాల్లు భువనకోలాహ్లంబుగా నార్ుుచు, నుతాత ల తాలపమిాణ పాదదియ 
హ్తులం దూలు పె్ంధూళి నింగ మింొగ, భూతంబులు సేవింప, నగివేషయిె,ై 
నిజవిలోచన సంజాత సముదూధ త నిఖిల భయంకర్ జాిల్లకాజాలంబున 
ద్వశ్ాజాలంబు నోల్లం బేలిుుచు, నుద్ేిగగమనంబున నగధర్ు నగర్ంబున 
కర్ుగుద్ేర్ుఁ, బరర్జనంబులు భయాకులమానసుల ై ద్ావదహ్నునిం గని పఱచు 
వన మృగంబులచాడుపనం బఱచి, సుధరాెభాంతర్ంబున జూదమాడు 
ద్ామోదర్ునిం గని “ర్క్షర్క్ేతి”ర్వంబుల నార్ుత లయి “కృషణ ! కృషణ ! ప్ెనుమంటలం 
బుర్ంబు గాలపం బిళ్యాగ ి సనుద్ెంచె” నన వార ం జూచి “యోడకోడకుుఁ” డని 
భయంబు నివార ంచి, సర్ిర్క్షకుండెైన పుండరీకాక్షుండు జగదంతరాతుెండు 
గావునం దదిృతాత ంతం బంతయుుఁ దన ద్వవాచితతంబున న ఱింగ  కాశ్రరాజపుతత ర 
ప్ేిర తయిెైన యమెహాకృతాను నిగహీింపం దలంచి నిజపార్శవవర త యయియుని 
యద్వావాసాధనంబు గనుంగ్ని యపుపడు. 

10.2-534-సీస పదాము 
భీమమ్మై బహ్ుతీవధి్ామమ్మై హ్తర పు; 
 సోత మమ్మై సుమహితోద్ాా మ మగుచుుఁ 
జండమ్మై విజితమారాత ండమ్మై పాల్లతా; 
 జాండమ్మై విజయపకిాండ మగుచు 
ద్వవామ్మై నిఖిలగంతవామ్మై సుజన సం; 
 భావామ్మై సదాకత సేవా మగుచు 
నితామ్మై నిగమసంసుత తామ్మై వినమితా; 
 ద్వతామ్మై నిర ాతద్ెతైా మగుచు  
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10.2-534.1-తటేగతీి 

విలయసమయ సముదూాత విపులభాసి 
దళికలోచన లోచనానల సహ్స ి
ఘటిత పట సటాజాిల్లకా చట ల సతతవ 
భయదచకంీబు కృతాపైె్ుఁ బంప్ె శ్ౌర .  

10.2-535-వచనము 
అద్వయును, బళి్యవేళాసంభూత జీమూతసంఘాత పిభూత ఘుమఘుమాటోప 
నినద్ాధరీకృత మహాదుససహ్ కహ్కహ్ నిబిడనిసిననిరోాషపర పూర త 
బహిాెండకుహ్ర్ంబును, నభంిల్లహ్ కీలాసముతకట పట  చిటపట సుుట 
ద్విసుుల్లంగచేటాభీలంబును, సకలద్ేవతాగణ జయజయశబాకల్లతంబును, 
ననంతతేజఞ విరాజితంబునునగుచుం గద్వసరనంబంటింపక కంటగ ంచుకృతాను 
గ ంటి వ ంటనంటిన నద్వ తన తొంటిర్దంిబు విడిచి మర్ల్ల కాశ్రపుర్ంబు స చిు 
పౌర్లోకంబు భయాకులతంబొ ంద్వ వాపో వ, రోషభీషణాకార్ంబుతో నపుపడు 
ఋతిిఙ్ిికాయయుతంబుగ సుదక్ిణుని దహించె; నతతఱిుఁ జకంీబును 
దనిగర్ంబు సౌధ పాికార్ గోపురాటాట ల కాద్వ వివిధ వసుత  వాహ్న నికర్ంబుతో 
భసెంబు గావించి మర్ల్ల యమర్ులు వ ఱుఁగందుఁ గమలలోచన పార్శవవర త యైెి 
నిజ పభిాపుంజంబు వ లుుఁగ్ందుఁ గ్ల్లుయుండె" నని చెప్రప; మఱియు నిటినియిె.  

10.2-536-కంద పదాము 
ముర్ర పు విజయాంకితమగు 
చర తము సదాకితుఁ దగ ల్ల చద్వవిన వినినన్ 
దుర తములుఁ బాసర జను ల్లహ్ 
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పర్సౌఖ్ాము లతనిచేతుఁ బడయుదు ర్ధ్వపా!  

10.2-537-వచనము 
అనిన శుకయోగ కి రాజయోగ  యిటినియిె.  

10.2-46- ద్వి విదునివధ్వంచుట 

10.2-538-కంద పదాము 
బలభదుిుఁ డపమేి్యుం 
డలఘుుఁ డనంతుండు నతని యదుాతకర్ెం 
బులు వినియు, దనియ ద్వంకను 
ద్ెల్లయుఁగ నా కానతిముె ద్వవామునీంద్ాి!  

10.2-539-వచనము 
అనిన రాజునకు శుకుం డిటినియిె.  

10.2-540-కంద పదాము 
 జననాయక! విను సుగీీ 
వుని సచివుుఁడు మ్మైందునకు సహ్ో దర్ుుఁ డనుఁగా 
వినుతికి న కికన ద్వివిదుం 
డను పివగుుఁడు నర్కసఖ్ుాుఁ డతిదర పతుుఁడెై.  

10.2-541-సీస పదాము 
చెల్లకానిపగుఁ దీ్ర్పుఁ దలుఁచి కృషుణ ం డేలు; 
 పుర్ములు జనపదంబులు దహించి 
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సర  దుపవన సరోవర్ములు గోరాడి; 
 మందలుఁ గ్ందలమందుఁ జేసర 
పాిసాదములు ద్ొిబిబ పర ఖ్లు మాయించి; 
 చతుర్ంగబలముల సమయుఁ జేసర 
పుర్ుషుల సతులను భూధర్గుహ్లలోుఁ; 
 బెటిట  వాకిల్ల గటిట బిట ట  నొంచి  

10.2-541.1-తటేగతీి 

ఫల్లత తర్ువులుఁ దుించి సాధుల నలంచి 
కోట లగల్లంచి పడుచుల నీట ముంచి 
ధర్ణి నిబాంగ ుఁ బెకుకబాధలుఁ జలంబు 
పర్ుఁగుఁజేయుచు నొకనాుఁడు పివగవర్ుుఁడు.  

10.2-542-కంద పదాము 
చతుర్ మృదు గీతర్వ ము 
నితి వీతెంచినుఁ జ లంగ  నగచర్ుుఁ డా ర ై 
వతగ ర  కందర్మున కా 
యతిగతిుఁ జని యందు న తతమాడెడు వానిన్.  

10.2-543-చంపకమాల 

లల్లతవినీలవసుత ర ని విలాసవతీయుతుుఁ జందచింద్వకిా 
కల్లతమహ్ో నితాంగు మణికాంచనద్వవావిభూషణోనితున్ 
విలసరతవార్ుణీసమదవిహ్ిలలోచనుుఁ గాంచె సీర్ని 
రా్ళితర పుక్ితీశనిజధ్ాముని రాముని కామపాలునిన్.  
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10.2-544-సీస పదాము 
కనుుఁగ్ని తతుపరోగమభూమిర్ుహ్శ్ాఖ్; 
 ల కిక యూుఁచుచుుఁ జాల వ కికర ంచుుఁ; 
గ కుర ంచుచును బం డిిగ ల్లు చూపుచు వ సుఁ; 
 గ్మెకొమెకు నుఱుకుచు నదలుుుఁ; 
ద్య ుఁక నూర్క మే్ను సో ుఁకుఁగ నుల్లవ ట ట ; 
 వ డవ డ నాలుక వ డలుఁబెట ట ; 
బర్ుల నఖ్ంబుల గ ర్గ ర్ గోుఁకుచుుఁ; 
 బొ ర ుఁబొ ర  ఫలములు గఱచి వ ైచు;  

10.2-544.1-తటేగతీి 

గోళ్ళు తెగ గ్ర క యుమియును; గుదము సూపు; 
బలసర మర్కటజాతి యిపపగ ద్వుఁ జేయుఁ 
గోపమున హ్లధర్ుుఁ డొక గుండు వ ైవ 
ద్ానిుఁ దప్రపంచుకొని పలిిదమున నతని.  

10.2-545-కంద పదాము 
నగ  యాసవకలశముుఁ గ్ని 
జగతీర్ుహ్శ్ాఖ్ యిెకిక చాపలమున న 
జాగతిపయి వ ైచెుఁ దదాట 
మగలగుఁ; నద్వ చూచి కోప మగ్ల మొదవన్.  

10.2-546-వచనము 
మఱియును.  
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10.2-547-కంద పదాము 
సీర నిుఁ దన మనమున నొక 
చీర కిుఁ గ ైకొనక కద్వసర చీర్లు చింపన్ 
వార్క ద్ా భువిజనములుఁ 
గార ంచుట మానపుఁ దలుఁచి ఘనకుప్రతుం డెై.  

10.2-548-వచనము 
ఇట ి  కోపో ద్ీాప్రతమానసుండెై కనుంగ్ని హ్లాయుధుం డపుపడు 

10.2-549-చంపకమాల 

ముసలముుఁ ద్ీవశి్ాతహ్లమున్ ధర యించి సమసతచేతన 
గసీనమునాుఁడు ప ంగు లయకాలునిభంగ  నదల్లు నిలి; వా 
డసదృశవికమీకమీవిహార్ మ్మలర్ప సమీపభూజమున్ 
వ సుఁ బెకల్లంచి మసతకము వేిసెుఁ జలంబు బలంబు చ్పపడన్.  

10.2-550-వచనము 
ఇట ి  వేయి బలుం డపుపడు.  

10.2-551-చంపకమాల 

ఉర్వడి దండతాడితమహ్ో ర్గుభంగ ుఁ గడంగ  వీర్ సా 
గర్మున నేుఁచి హేమకటకంబుల నొపుప సునందనామ భీ 
కర్ ముసలంబునన్ ద్వివిదుకంఠము వేసిరనుఁ బొ ల ు వాుఁడు జే 
గుర్ుగల కొండచందమునుఁ గోయని యార ు సుర్ల్  నుతింపుఁగన్ 

10.2-552-మతతకోకిలము 
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అంత వాుఁ డొక యింత మూర ేల్ల యంతలోుఁ ద్ెల్లవొంద్వ దు 
రాా ంతభూర భుజావిజృంభణుుఁడెై మహమజము పూనిు ద్ెై 
తాాంతకాగజీు వేసిె; వేసిరన నాగహీ్ంబున ద్ాని నిం 
తింతల ై ధర్ రాలుఁ జేసె నహమనవికమీశ్ాల్లయిెై.  

10.2-553-కంద పదాము 
మఱయిును జల ముడుగక వ సుఁ 
దర్ుచర్ుుఁ డొకతర్ువు వేయిుఁ ద్ాలాంకుుఁ డనా 
దర్మునుఁ దునిమిన వ ండియుుఁ 
ద్ొర్ుఁగ ంచెుఁ గుజంబు లతుఁడు ద్యడయత ుఁ దునుమన్.  

10.2-554-కంద పదాము 
ఆ చందంబున వనచర్ుుఁ 
డేచి మహమర్ుహ్చయంబు ల లిను హ్ల్లప్ెై 
వ ైచి యవి శూనా మగుటయుుఁ 
జూచి శిలావృషరట ుఁ గుర సె సుర్ లగ ్ంపన్.  

10.2-555-కంద పదాము 
బలుుఁ డపుడు ఱాలు తుముర ై 
యిల రాలుఁగుఁ జేసర యార్ి నే వుడుగక యా 
వల్లముఖ్ుుఁడు తాలసనిిభ 
ము లయిన నిజబాహ్ుదండముల నుగుీండెై.  

10.2-556-కంద పదాము 
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వడుిఁ బిడుగుుఁ బో ని ప్రడికిటుఁ 
బొ డిచిన వడి సెడక బలుుఁడు ముసలము హ్లమున్ 
విడిచి పివంగుని మ్మడుఁ గడు 
వ డవ డ బిగ యించె గుీడుి  వ ల్ల కుఱుకంగన్.  

10.2-557-కంద పదాము 
వదనమునుఁ జ వుల ర్ుధ్వర్ము 
మ్మదడును ద్ొర్ుఁగంగ వాుఁడు మే్ద్వనిమీుఁదం 
జద్వకిలుఁబడి యొక యింతయు 
మ్మదలక మిడుకంగ లేక మృతిుఁ బొ ంద్ె నృపా!  

10.2-558-తేటగతీి 

వానిపాట న కపుపడు వనసమే్త 
మగుచు నా శ్ ైలరాజ మలిలి నాడె; 
సుర్గణంబులు రాముప్ెై సుర్భి కుసుమ 
వృషరట  గుర యించి ర్తుల సంతుషరట  మ్మఱసర.  

10.2-559-వచనము 
ఇవిిధంబున భువనకంటకుండెైన దుషటశ్ాఖ్ామృగేందుిని వసుంధర్కుం బల్లచేసర 
సకల జనంబులుుఁ బర్మానందకందళిత హ్ృదయార్విందుల ై తనుి నంద్వంప 
నయాదునందనుండు నిజ నగర్ంబున కర్ుద్ెంచె" నని శుకుండు వ ండియు 
నమెనుజ పతి కిటినియిె.  
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10.2-47- సాంబుడు లక్షణన తతకొచుుట 

10.2-560-సీస పదాము 
కోర  సుయోధనుకూుఁతుర్ు సర్ిల; 
 క్షణములు గల్్ల లక్షణ యనంగ 
మహి నొపుప కనాకామణి వివాహ్ంబునుఁ; 
 జకహీ్సుత ని తనూజాతుుఁడెైన 
సాంబుుఁడు బలసాహ్సమున న తుత కపో వుఁ; 
 గ్ర్వు ల్మక్ించి కడుఁగ  కొీవిి 
పడచువాుఁ డొకుఁ డద్ె బాల్లకుఁ గ్నిపో వు; 
 చునాిుఁడు గ ైకొన కుకుకమిగ ల్ల  

10.2-560.1-తటేగతీి 

యిటిట దుర్ెదుుఁ గయిముటిట  పటిట  తెచిు 
జనులు వ ఱుఁ గందుఁ చెఱపటిట  యునుతుమే్ని 
యదువులు మనల నేమి సేయంగుఁ గలర్ 
యనుచుుఁ గుర్ువృదధజనముల యనుమతమున.  

10.2-561-వచనము 
ఇట ి  గడంగ  యుదధసనిదుధ ల ై బలశ్ౌరోాప్ేతులగు కర్ణ శలా భూర  శవీోయజఞకేతు 
సుయోధనాదులు సమునిత ర్థార్ూఢుల ై కూడ నర గ న వార్లుఁ గనుంగ్ని 
జాంబవతీనందనుండు మందసరెత వదనార్విందుం డగుచు సరంగంబు భంగ  
గర ాంచుచు మణిద్ీపత ం బైెన చాపంబుుఁబూనినిల్లున వార్ును సాంబు నదల్లు 
“నిలునిలు” మని పల్లకి.  
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10.2-562-తేటగతీి 

చండ కోదండ ముకత నిశ్ాత విశిఖ్ 
జాల మందంద వఱప్ర యాభీలముగను 
నందనందన నందన సాందనంబు 
ముంచి ర్చలేందిమును ముంచు మంచు పగ ద్వ.  

10.2-563-వచనము 
మఱియును.  

10.2-564-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
శ్ౌరాాటోప విజృంభణంబుల సరోజాతాక్షుసూనున్ సురా 
హార్ాసెైథర్ుాని మీుఁద నేయ నతుఁ డుదాదూార బాహాబలా 
వార్ుాండెై శితసాయకాల్ల నవి మాయం జేసరనన్ ద్ేవతా 
తూర్ాంబుల్  ద్వవి మొోసెుఁ; నంత నతుఁ డసోత కపతిాపో నితిన్.  

10.2-565-వచనము 
ఇట ి  గడంగ  బాణజాలంబులు పర్ుఁగ ంచి యందఱ కనిిర్ూపుల ై ర్థ ర్థా 
సూతధిజ పతాకాతపతంిబులు చూర్ణంబులుగావించి విర్థులం జేసర వార్ల 
మ్మయిమఱవులఱువుళ్ళు గావించి యొకొకకకనిుఁ బెకుక బాణంబుల 
నుచిుపో నేసరన వార్లు శ్లణిత ద్వగాధ ంగుల ై కుసుమిత కింశుకంబులం బో ల్ల 
యుండి; ర్ంత.  

10.2-566-ఉతపలమాల 

వార్ లనేకు లయుా బలవంతులునయుా మహ్ో గసీంగ రో 
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ద్ార్పరాకమీపకిటదక్షులునయుాుఁ గుమార్కున్ జగ 
ద్ీిర్ుని నొకకనిం జ నకి వేలిును వంపుఁగలేక సరగు్ నం 
గూర నచింత నొండొర్ులుఁ గూడుచు విచుుచు వ చునూర్ుపచున్.  

10.2-567-వచనము 
మగ డి సమర్సనిదుధ ల ై సంర్ంభించి.  

10.2-568-ఉతపలమాల 

అందఱు నొకకప్ెటట దనుజాంతకనందనుుఁ జుట ట ముటిట  యం 
దంద నిశ్ాతసాయకచయంబుల ముంచి ర్థంబు నుగ ీల్మ 
లం దునుమాడి చాపము చలంబునుఁ దుించి హ్యాల్లుఁజంప్ర సూ 
తుం ద్ెగటార ు యంత విర్థుం డగుడున్ వ సుఁ జొచిు పటిటనన్.  

10.2-569-తేటగతీి 

బాలకుుఁడు చేయునద్వ లేక పట ట వడియిెుఁ 
గ్ర్వులు దమ మనములుఁ గ్తుకంబు 
లగలయుఁ సాంబునిుఁ గనాకాయుకతముగను 
బుర్మునకుుఁ ద్ెచిు ర్తులవిభూతి మ్మఱసర.  

10.2-570-వచనము 
అంత ద్ాిర్కానగర్ంబున.  

10.2-571-ఉతపలమాల 

జాంబవతేయు వార్త యదుజాతులు నార్దయోగ చే సమ 
సతంబును వినివా ర్గుచు సంగర్క్తుక ముపపతిలిుఁ జి 
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తతంబులుఁ గ్ర్వానియకదంబము నొకకట నుకకడంచు కో 
పంబున నుగసీేనజనపాలు ననుజఞ ననూనసెైనాముల్ .  

10.2-572-తేటగతీి 

కూడి నడవంగుఁ గని వార తోడ బలుుఁడు 
ధ్ార్తరాషుట ర లు మనకు న ంతయును డాసర 
నటిట  బంధులు; వార ప్ెై నిటిట  యలుక 
న తిత  చనుచుంట యిద్వ నీతియిే తలంప?  

10.2-48- బలుడు నాగనగర్ంబగేుట 

10.2-573-వచనము 
అని వార్ల వార ంచి తత్ క్షణంబ బంధుప్రియుం డెైన బలరాముండ 
నలార్కసంకాశంబగు కాంచనర్థం బెకిక యనుర్కుత ల ైన భూసుర్ులును, 
నుదధవాదులగు కులవృదుధ లును సేవింపం గర పుర్ంబునకుం జని 
తతుపరోపకంఠవనంబున సుర్భికుసుమ ఫలభర తతర్ుచాేయావిర్చిత 
చందకిాంత శిలాతలంబునందు వసరయించి, మహితగహీ్మధాగతుండెైన 
పూర్ణచందుి ననుకర ంచి యుండె; నంతుఁ గార్ాబో ధనంబు సేయుటక ై 
క్ర్వులకడకుుఁ బిబుదుధ ండెైన యుదధవునిం బనిచినం జని యతం 
డాంబికేయునకు ధనురాచారాాపగాతనూభవ సుయోధనులకుం బణిమిలి్ల వార  
చేత నభినంద్వతుండెై యిటినియిె.  

10.2-574-సీస పదాము 
భూర యశ్లధనులార్! తాలాంకుండు; 
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 చనుద్ెంచి నగరోపవనము నందు 
నునివాుఁ డనిన వా ర్ుతాసహ్మున బలుుఁ; 
 బొ డగను వేడుక బుద్వధ ుఁ ద్య ుఁపుఁ 
దనరార్ు కానికల్  గ్ని చని యర్యాపా; 
 ద్ాాద్వసతకృతులు న యామునుఁ జేసర 
ధ్ేనువు నిచిు సమాెనించి యందఱు; 
 నందంద వందనం బాచర ంచి  

10.2-574.1-తటేగతీి 

యుచితభంగ ని నచటుఁ గూర్ుుని యెిడను 
గుశలమే్ మీకు? మాకును గుశల మనుచుుఁ 
బల్లకి రాముుఁడు కుర్ునర్పాలుుఁ జూచి 
యచటి జనములు వినుఁగ నిటినియిెుఁ దె్ల్లయ.  

10.2-575-ఉతపలమాల 

మా నర్నాథునాజఞ నిజమసతములన్ ధర యించి క్ర్వుల్  
మానుగుఁజేయు టలపపగుుఁ; గుమార్కునొకకనిుఁ బెకుకయూథపుల్  
పూనిన లావుమ్మై న ద్వర  పో ర్ జయించుట మీుఁద్వతపుప; త 
ప్ెైపనను గాచె బాంధవహితాతెకుుఁడెై మనుజాధ్వనాథుుఁడున్.  

10.2-576-కంద పదాము 
అను మాటలు విని క్ర్వ 
జననాయకుుఁ డాతె నల్లగ  చాలుుఁ బురే? యేి 
మనుఁ గలదు కాలగతి? చ 
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కకనుఁ గాలం ద్ొడుగు పాదుకలు దల క క కన్.  

10.2-577-ఆటవ లద్వ 
మనము బంధువర్ుస మనిించు మనినుఁ 
గాద్ె రాజాభోగగర ముఁ బొ దల్ల 
వసుధుఁ బేర్ు గల్లగ  వాసరకి న కుకటుఁ 
దమకు ననుభవింపుఁ దగని యటిట .  

10.2-578-వచనము 
సరతచేత ిచామర్ శంఖ్ కిరీట చితశియాా సౌధ సరంహాసనంబులు గ ైకొనుట మన 
మంద్ెమే్లంబునం గాద్ె? యిటిటచ  ోసర వార్ునుం బో ల  నూర్క గర ించు 
యదుకులులతోడి సంబంధ సఖ్ాంబులు సాలుుఁ; బాములకుుఁ బాలు వోసర 
ప్ెంచిన విషంబు దపుపనే? మముెం దమ పంపుసేయ మనుట సరగు్ లేకుంటుఁ 
గాద్ె! యద్వయునుంగాక ద్వవాాసత రకోవిదుల ైన గంగానందన గుర్ు కృపాశితాథ మ 
కరాణ ద్వ యోధవీర్ులకున్ లోుఁబడావానిని మహేందుినక ైనను విడిప్రంపుఁవచుునే? 
యహ్హ్! వృథాజలపంబుల కేమిపని?” యని దురాాషలాడుచు ద్వగు్ న లేచి 
నిజమంద్వర్ం బునకుం జనియిె; నపుపడు హ్లాయుధుం డమాెటల కద్వర పడి.  

10.2-579-ఉతపలమాల 

క్ర్వుుఁ డాడి పోయిన యగ్ర్వభాషల కాతెుఁ గ నక దైె్ 
వాఱుఁగ నులిసత్రళ్యభానుని క ైవడి మండి చండ రో 
ష్ార్ుణితాంబకుం డగుచు యాదవవృదుధ లుఁ జూచి పల కుఁ బెం 
పార న రాజావ ైభవమద్ాంధుల మాటలు మీర్ు వింటిరే?  
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10.2-580-తేటగతీి 

శ్రమీద్ాంధులు సామంబుచేతుఁ జకకుఁ 
బడుదురే యిెందు? బో యుఁడు బసులుఁ ద్యలు 
పగ ద్వ నుగభీుజావిజృంభణ సమగీ 
సుమహితాటోప మనిలోనుఁ జూపకుని.  

10.2-581-కంద పదాము 
క్ర్వుల సమయుఁజేయ ను 
ద్ార్త యదువీర్వర్ుల ద్ామోదర్ుుఁడున్ 
రా రావలదని యచుట 
వార ంచితిుఁ గాద్ె బంధువతసలయుకితన్.  

10.2-582-వచనము 
అద్వయునుం గాక.  

10.2-583-సీస పదాము 
ఏ ద్ేవు భృతుాల ై యింద్ాిద్వ ద్వకాపల; 
 వర్ులు భజింతుర్ు వర్ుసతోడ 
నే ద్ేవుమంద్వర్ం బేపార్ు దే్వతా; 
 తర్ుసభావిభవసుందర్తుఁ జ ంద్వ 
యిే ద్ేవుపదయుగం బేప ి దుా  సేవించు; 
 నఖిల జగనాెతయిెైన లక్ిె 
యిే ద్ేవు చార్ు సమిదధకళాంశ సం; 
 భవులము పదెజభవులు నేను  
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10.2-583.1-తటేగతీి 

నటిటద్ేవుండు దుషటసంహార్కుండు 
హ్ర  ముకుందుండు పంపుసేయంగ నొపుప 
నుగసీేనుని రాజాసమగగీర మ 
యంతయును ద్ార్ యిచిున దంట! తలుఁప.  

10.2-584-చంపకమాల 

అద్వయును గాక యిెవిని పద్ాంబుజచార్ుర్జఞవితాన మా 
తిిద్వవవరాద్వ ద్వకపతి కిరీటములందు నలంకర ంచు; భూ 
విద్వతపుుఁ ద్ీర్థముం గడు బవితమిు సేయును; నటిట  కృషుణ చేుఁ 
బొ దల్లన రాజాచిహ్ిములుఁ బొ ందుఁగ రాదుఁట యిేమిచోదామో!  

10.2-585-కంద పదాము 
తాముఁట తలుఁపం దల లుఁట 
యేిముఁట పాదుకల ముఁటుఁ గణింపుఁగ రాజా 
శ్రమీదమున నిటాి డిన 
యిా మనుజాధముని మాట కే మన వచుున్?  

10.2-586-వచనము 
అని సకోీధమానుసుండెై యపుపడు.  

10.2-587-కంద పదాము 
ధ్ార్ుణి నిటమీుఁదట ని 
ష్ౌకర్వముగుఁ జేయకునిుఁ గాదని యుగాీ 
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కార్ుండెై బలభదుిుఁడు 
సీర్ము వ సుఁ బూనిు లావుుఁ జేవయు న సుఁగన్.  

10.2-49- హ్సరతనుఁగంగంద్యియబో వుట 

10.2-588-వచనము 
ఇట ి  పూని క్ర్వరాజధ్ాని యైెిన కర నగర్ంబు కడతల హ్లాగంీబును జొనిప్ర 
యపుపటభేదనవిసాత ర్ంబగు గడా భుజాగర్ి దురాిర్ుండెై ప్ెకల్లంచి తిగ చి 
గంగాపవిాహ్ంబునం బడుఁద్యియ గమకించిన నపుపడు, మహాజలమధా 
విలోలంబగు నావ చందంబున ననిగర్ంబు వడవడ వడంకుచు గోపుర్ వప ి
పాికార్ సౌధ్ా టాట లక తోర్ణ ధిజ ద్ాిర్ కవాట కుడా వీథీ యుతంబుగా నొడా 
గ డవ ైనుఁ బరర్జనంబులు పుడమి నడుగుల్లడంగరాక తడంబడుచు, నార్ుత ల ై 
కుయిాడుచుండి; ర్టిటయిెడ నమెహ్ో తాపతంబులు గనుంగ్ని; తాలాంకుండు 
గ నుక వొడమి కావించిన యుపదవింబుగా న ఱింగ ; ద్ానికిుఁ బతిీకార్ంబు లేమిని; 
గళ్వళ్ంబున భయాకులమానసు ల ై పుత ిమిత ికళ్త ిబంధు భృతా పౌర్జన 
సమే్తంబుగా భీషె దురోాధనాద్వ క్ర్వులు వేగంబున నతని చర్ణంబుల 
శర్ణంబులుగాుఁ దలంచి, సాంబునిుఁ గనాకాయుకతంబుగా ననేక మణిమయ 
భూషణాంబర్ జాలంబుతోుఁ గ్నివచిు; దండపణిామంబు లాచర ంచి 
కర్కమలంబులు మొగ డిు యిటినిర .  

10.2-589-కంద పదాము 
రామ! సమంచితముకాత  
ద్ామ! యశఃకామ! ఘనసుధ్ాధ్ామ! ర్ుచి 
సోత మ! జయసీమ! జగదభి 
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రామ! గుణోద్ాా మ! నిఖిలరాజలలామా!  

10.2-590-కంద పదాము 
నీ మహిమ యెిఱిుఁగ  ప గడుఁగుఁ 
నే మ్మంతటివార్? మఖిలనేతవు; తిిజగత్  
క్ేమంకర్ుుఁడవు; సుమతివి 
తామసులము మముెుఁ గావుఁ దగు హ్లపాణీ!  

10.2-591-కంద పదాము 
భూచక ీమ్మలిుఁ ద్ాల్లున 
యా చకీశీిర్ుుఁడు ద్ావకాంశుుఁడు బలద్ే 
వా! చకికిీ నగజీుుఁడవు 
నీచకియీ లుడుపుఁ జ లుి  నీకు జితార!ీ  

10.2-592-కంద పదాము 
ర్క్ంిపుము ర్క్ింపు ము 
ప్ేక్ంిపక నమితనిఖిలబృంద్ార్క! ఘో 
ర్క్షణద్ాచర్విషనిట 
లాక్ష! భయాతుర్ుల మముె నర్యు మనంతా!  

10.2-593-వచనము 
మఱియును ద్ేవా! యిా సచరాచర్ంబు నయిన జగంబుల నీ ల్మలావినోదంబులం 
జేసర దుషటజనమరా్నంబును, శిషటజనర్క్షణంబునుం జేయుచు, జగదుతపతిత  సరథతి 
లయహేతువ ైన నీకు నమసకర ంతు” మని వ ండియు నిటినిర .  
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10.2-594-తేటగతీి 

అవాయుండువు; సర్ిభూతాతెకుుఁడవు; 
సర్ిశకిత ధర్ుండవు; శ్ాశితుుఁడవు; 
విశికర్ుుఁడవు; గుర్ుుఁడవు; విమలమూర త 
వ ైన నినుి నుతింప బహి్ెకును దర్మ్మ?  

10.2-595-చంపకమాల 

అని వినుతించినం బమిుద్వతాతెకుుఁడెై హ్లపాణి వార్లం 
గనుుఁగ్ని యోడ కోడకుుఁడు కార్ాగతిం దగ  ల్లట ి  మీర్ు సే 
సరన యవినీతిచేత నిట  చేసరతి; నింక భయంబు దకిక ప ం 
డనిన సుయోధనుండు వినయంబున నలుి నిుఁ గూుఁతునుం దగన్.  

10.2-596-కంద పదాము 
అనుపుచు నర్ణము ద్ాసీ 
జనముల వేయింటి లక్ష సెైంధవములుఁ ద్ా 
నినుమడి యిేనుంగులుఁ గాం 
చన ర్థముల నాఱువేల సమెతి నిచెున్.  

10.2-597-వచనము 
ఇటిిచిు యనిచిన బలభదుిండు గ్డుకునుంగోడల్లం ద్యడొకనుచుుఁ 
బర్మానందంబు నొందుచు, నకకడకకడి జనంబులు పద్వవేల విధంబులం బొ గడ, 
నిజపుర్ంబున కర గ  యచుట యాదవుల తోడుఁ ద్ాుఁ గర పుర్ంబునకుం బో యిన 
విధంబును, వార్లాడిన దురాలాపంబులును, ద్ానందులక ై యొనర ున 
పతిీకార్ంబును న ఱింగ ంచి సుఖ్ంబుండె; వార్ణపుర్ంబు నేుఁడును దక్ిణం బెగసర 
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యుతతర్భాగం బొ కించుక గంగక ై కుీంగ  బలభదుిని మాహాతెయంబుుఁ 
ద్ెలుపుచుని” దని యమెహాతుని భుజవీర్ాం బవార్ాం బనిచెప్రప 
శుకయోగీందుిడు పరీక్ినిరేందుిన కిటినియిె.  

10.2-50- నార్దుని ద్ాిర్కాగమనంబు 

10.2-598-చంపకమాల 

నర్వర్! యొకకనాుఁడు విను నార్దసంయమి మాధవుండు ద్ా 
నర్కునిుఁ దుించి వాని భవనంబున నుని పద్ాఱువేల సుం 
దర్ులను నొకకమాట  పమిదంబున నందఱ కనిిర్ూపుల ై 
పర ణయ మయిెా నా విని శుభసరథతిుఁ దద్విభవంబుుఁ జూడుఁగన్.  

10.2-599-వచనము 
ఇట ి  దలంచి కృషణపాల్లతంబయిన ద్ాిర్కానగర్ంబు డాయంజని ముందట. 

10.2-600-సీస పదాము 
శుక శ్ార కా శిఖి ప్రక కూజితపసి; 
 వాంచితోద్ాానవనౌఘములను 
గలహ్ంస సార్స క రై్వ కమల క; 
 హిార్ శ్లభిత కమలాకర్ములుఁ 
గలమాద్వ ససా సంకుల వరేక్షుక్ేత;ి 
 భూర  లసనిద్ీ తీర్ములను 
గ ర సాను పతిత నిర్ఝర్కణ సంద్యహ్; 
 సంతత హేమంతసమయములను  
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10.2-600.1-తటేగతీి 

గమలసంభవ కాంచనకార్ ర్చిత 
చిర్తర ైశిర్ా నగర్లక్మెకరాబా 
ఘటిత నవర్తిమయ హేమకటక మనుఁగ 
స బగుమీఱిన కోటయుుఁ జూచె మౌని.  

10.2-601-వచనము 
మఱియును, సముతుత ంగమణిసౌధగవాక్షర్ంధ ినిర్్త నీర్ంధ ిఘనసార్ 
చందనాగర్ు ధూపధూమపటల విలోకన సంజనిత పయోధరాభిశంకాంగీకృత 
తాండవకేళీవిలోల పుర్కామినీజనోప లాల్లత నీలకంఠ సముదయంబును, 
జందకిాంతమణిసుటికసతంభ సంభృత మర్కత పదెరాగఘటిత నవర్తి 
కాంచనపాిసాదశిఖ్ రాగ ీవినాసత  బహ్ుసూర్ా విభమికృదంచిత శ్ాతకుంభకుంభ 
నిచయంబును, సమసతవసుత విసాత ర్ సమర పత వ ైశ్ాాగార్వీథీవేద్వకా కల్లతంబును, 
మహితాతపనివార్ణ తర్ళ్విచితకిేతనాబదధ మయూర్శింజినీ 
నినదపూర తాశ్ాంతర క్షంబును, సరోజనాభ పూతనాచేతనాపహారాద్వ 
నూతనవిజయసంద్ేశల్లఖిత సిర్ణ వరాణ వళీవిభాసరత 
గోపుర్మణివిటంకపది్ేశంబును, యాదవేంద ిదర్శనోతసవాహ్ూయమాన 
సమాగతనానాద్ేశ్ాధ్ీశభూర వార్ణ ద్ానజల పభిూతపంకనిర్సన ైక గతాగత 
జనసమెరా్ కర్కంకణ కరి్ణ వికీర్ామాణ ర్జఃపుంజంబును; వినూతి 
ర్తిమయ మంగళ్ర్ంగవలి్మ విరాజిత పతిిగృహ్పాింగణంబును, గుంకుమ 
సల్లలసరకత విపణిమార్్ంబును, వంద్వమాగధసంగీతమంగళారావ విలసరతంబును, 
భేరీ మృదంగ కాహ్ళ్ శంఖ్ తూర్ార్వాధరీకృత సాగర్ఘోషంబునున ై, 
యమరావతీపుర్ంబునుం బో ల  వసుద్ేవ నందననివాసంబెై, యనల 
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పుటభేదనంబునుం బో ల ుఁ గృషణమార్్ సంచార్భూతంబెై, సంయమనీనామ 
నగర్ంబునుం బో ల  హ్ర  తనూభవాభిరామంబెై, న ైర్ృతినిలయంబునుం బో ల ుఁ 
బుణాజనాకీర్ణంబెై, వర్ుణనివాసంబునుుఁ బో ల  గోతరి్క్షణభువనపశిసతంబెై, 
పభింజనపటటణంబునుం బో ల  మహాబలసమృదధంబెై, యలకాపుర్ంబునుం బో ల  
ముకుంద వర్ శంఖ్ మకరాంక కల్లతంబయి, ర్జతాచలంబునుం బో ల  
నుగసీేనాధ్వపారాాలంకృతంబయి, నిగమంబునుం బో ల  వివిధవర్ణకమీవిధుాకత 
సంచార్ంబయి, గహీ్మండలంబునుం బో ల  గుర్ుబుధకవిరాజమిత ి
విరాజితంబయి, సంతతకలాాణవేద్వయుం బో ల  వ ైవాహికోప్ేతంబయి, బల్లద్ానవ 
కర్తలంబునుం బో ల  సంతతద్ానవార యుకతంబయి, యొపుప నపుపర్ంబు 
పవిేశించి, యందు విశికర్ెనిర ెతంబెైన యంతఃపుర్ంబున నుండు ష్ో డశసహ్సి 
హ్ర్ెయంబులందు.  

10.2-602-సీస పదాము 
పటికంపుుఁ గంబముల్  పవడంపుుఁ బటెటలు; 
 మర్కత ర్చితముల్  మదుర్ు లమర్ 
వ ైడూర్ామణిగణవలభులుఁ బదెరా; 
 గంబుల మొగడుల కాంతు లగలయ 
సజాఞ తివజ ిలసజాా ల ర్ుచులతో; 
 భాసరలుి  నీలసో పానములును 
గర్ుడపచుల విటంకములును ఘనర్ుచి; 
 వ లసరన శశికాంత వేద్వకలును  

10.2-602.1-తటేగతీి 
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వఱలు మౌకితకఘటిత కవాటములును 
బవిిమలసిర్ణమయ సాలభంజికలును 
మించు కలర్వ మ్మసుఁగుఁ గీడీించు మిథున 
ల్మలనొపుప కపో తపాల్లకలుుఁ గల్లగ .  

10.2-603-తేటగతీి 

చేటికానీకపద తులాకోటిమధుర్ 
నినదభర తమ్మై ర్ుచిర్మాణికా ద్ీప 
మాల్లకయుుఁ గల్్ల చూపటటుఁ గాీలు నొకక 
జలజలోచన నిజసౌధతలము నందు.  

10.2-604-తేటగతీి 

కనక కంకణ ఝణఝణతాకర్ కల్లత 
చందబిింబాననా హ్సతజలజ ఘటిత 
చామరోదూధ త మార్ుత చల్లత చికుర్ 
పలివునిుఁ గృషుణ  వలివీ వలివునిని.  

10.2-605-వచనము 
మఱియు హాటకనిషకంబు లఱుి లందు వ లుగ్ందుఁ గంచుకంబులు 
శిరోవేషటనంబులుుఁ గనకకుండలంబులు ధర ంచి, సంచర ంచు కంచుకులును, 
సమాన వయోర్ూపగుణవిలాసవిభమి కల్లతలయిన విలాసరనీ సహ్సంిబులును 
గ్లువం గ్లువుని యపపదెలోచనుం గాంచన సరంహాసనాసీనుం గాంచె; 
నపుపండరీకాక్షుండును నార్దుం జూచి పతిుాతాథ నంబు సేసర యపుపడు.  
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10.2-606-కంద పదాము 
మునివర్ు పాద్ాంబుజములు 
దన చార్ుకిరీటమణి వితానము సో ుఁకన్ 
వినమితుుఁడెై నిజసరంహా 
సనమునుఁ గూర్ుుండుఁ బెటిట  సద్వినయమునన్.  

10.2-607-కంద పదాము 
తన పాదకమలతీర్థం 
బున లోకములం బవితమిుగుఁ జేయు పురా 
తనమౌని లోకగుర్ుుఁ డ 
ముెని పదతీర్థంబు మసతమున ధర యించెన్.  

10.2-608-వచనము 
ఇట ి  బహి్ెణాద్ేవుండును నర్సఖ్ుండున ైన నారాయణుం డశ్ేష 
తీరోథ పమానంబయిన మునీందపిాద తీర్థంబు ధర ంచినవాుఁడయి, 
సుధ్ాసార్ంబుల ైన మితభాషణంబుల నార్దున కిటినియిె.  

10.2-609-కంద పదాము 
ఏ పని పంచినుఁ జేయుదుుఁ 
ద్ాపసవర్! యనుడు నతుఁడు ద్ామోదర్! చి 
దూిపక! భవదవతార్ 
వాాపార్ము దుషటనిగహీార్థము గాద్ే!  

10.2-610-తేటగతీి 
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అఖిలలోక ైకపతివి దయార్ధుమతివి 
విశిసంర్క్షకుండవు శ్ాశితుుఁడవు 
వ లయ నే పనియిెైనుఁ గావింతు ననుట 
యార్త బంధుండ విద్వ నీకు నదుాతంబె!  

10.2-611-తేటగతీి 

అబాసంభవ హ్ర్ ద్ేవతార్ునీయ 
భూర సంసార్సాగరోతాత ర్ణంబు 
నవాయానందమోక్షద్ాయకము న ైన 
నీ పదధ్ాాన మాతెలో నిలువనీవ   

10.2-51- ష్ో డశసహ్సి సీత ర సంగతంబు 

10.2-612-వచనము 
అని యభార థంచి యద్ేావునివలనం బసినిత వడసర, తనెంద్వర్ంబు వ డల్ల 
మునివర్ుం డమెహాతుెని యోగమాయాపభిావంబు ద్ెల్లయంగోర , వేఱొ క 
చందబిింబాననాగేహ్ంబునకుం జని యందు న తతమాడుచుని పుర్ుష్ో తతము 
నుదధవ యుతుం గని యదుాతంబు నొందుచు నతనిచేత సతకృతుండెై యచోుట 
వాసర చని.  

10.2-613-కంద పదాము 
మునివర్ుుఁడు కాంచె నొండొక 
వనజాయతనేత ినిజనివాసంబున నం 
దనయుతు జిషుణ  సహిషుణ న్ 
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వినుతగుణాలంకర షుణ  విషుణ ం గృషుణ న్.  

10.2-614-కంద పదాము 
నార్దుుఁ డట చని కన  నొక 
వార జముఖియింట నునివాని మురార న్ 
హార న్ ద్ానవకుల సం 
హార ం గమలామనోవిహార న్ శ్ౌర న్.  

10.2-615-వచనము 
ఇట ి  కనుంగ్నుచుం జనుచుండ నొకకయెిడ నముెనీందుినకు ముకుందుండు 
పతిుాతాథ నంబు చేసర “మునీంద్ాి! సంపూర్ణకాము లయిన మిముె 
నపూర్ణకాములమ్మైన మే్మే్మిటుఁ బర తృప్రత  నొందుఁ జేయంగలవార్ము? 
భవద్ీయదర్శనంబున నిఖిలశ్లభనంబుల నంద్ెద” మని ప్రియపూర్ికంబుగాుఁ 
బల్లకిన నా నందనందను మాటలకు నానంద కందళిత హ్ృదయార్విందుండును, 
మందసరెత సుందర్ వదనార్విందుండును నగుచు నార్దుండు వ ండియుుఁ 
జనిచని.  

10.2-616-కంద పదాము 
అనఘాతుెుఁడు గనుుఁగ్న  నొక 
వనితామణిమంద్వర్మున వనకేళీ సం 
జనితానందుని ననిమిష 
వినమితచర్ణార్ుణార్విందు ముకుందున్.  

10.2-617-కంద పదాము 
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పర్మే్షరఠ సుతుుఁడు గన  నొక 
తర్ుణీభవనంబు నందుుఁ దను ద్ాన మనోం 
బుర్ుహ్మునుఁ దలుఁచుచుండెడి 
నర్కాసుర్దమనశూర్ు నందకుమార్ున్.  

10.2-618-వచనము 
మఱియుం జనిచని.  

10.2-619-సీస పదాము 
ఒకచోట నుచితసంధ్య ాపాపనాసకుత ; 
 నొకచోటుఁ బరరాణికోకితకల్లతు 
నొకచోటుఁ బంచయజఞఞ చితకర్ుెని; 
 నొకచోట నమృతోపయోగలోలు 
నొకచోట మజానోద్య ాగానుషకుత ని; 
 నొకచోట ద్వవాభూషో్ జావలాంగు 
నొకచోట ధ్ేనుద్ానోతకల్లతాతుెని; 
 నొకచోట నిజసుతపకిర్యుకుత   

10.2-619.1-తటేగతీి 

నొకక చోటను సంగీతయుకత చితుత  
నొకకచోటను జలకేళియుతవిహార్ు 
నొకకచోటను సనెంచకోపయుకుత  
నొకకచోటను బలభదయిుకతచర తు.  
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10.2-620-వచనము 
మఱియును.  

10.2-621-సీస పదాము 
సకలార్థసంవేద్వ యొక యింటిలోపలుఁ; 
 జ ల్లతోడ ముచుటల్  సెపుపచుండు 
విపులయశ్లనిధ్వ వేఱొ క యింటిలో; 
 సర్సరజాననుఁ గూడి సర్స మాడుుఁ 
బుండరీకదళాక్షుుఁ డొండొక యింటిలోుఁ; 
 దర్ుణికి హార్వలిర్ులు గుీచుుుఁ 
గర్ుణాపయోనిధ్వ మఱియొక యింటిలోుఁ; 
 జ ల్లుఁ గూడి విడియము సేయుచుండు  

10.2-621.1-ఆటవ లద్వ 
వికచకమలనయనుుఁ డొకయింటిలో నవుి 
బవిిమలాతుెుఁ డొకటుఁ బాడుచుండు 
యోగ జనవిధ్ేయుుఁ డొకయింట సుఖ్గోషరఠ  
సలుపు ననఘుుఁ డొకటుఁ జ లుఁగుచుండు.  

10.2-622-వచనము 
ఇట ి  సూచుచుం జనిచని.  

10.2-623-కంద పదాము 
చతురానననందనుుఁ డం 
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చితమతిుఁ జని కాంచె నొకక చెల్లగేహ్మునం 
గతీుకరాెచర్ణుని నా 
శితీభయహ్ర్ణున్ సురేందసిేవితచర్ణున్.  

10.2-624-కంద పదాము 
వృతాి ర నుతునిుఁ బర్మ ప 
వితుి ని నార్దుుఁడు గాంచె వేఱొ క యింటం 
బుతిక పౌతత రక దుహితృ క 
ళ్తసిమే్తుని ననంతు లక్షణవంతున్.  

10.2-625-కంద పదాము 
సుందర్మగు నొక సుందర  
మంద్వర్మునుఁ బదెభవకుమార్ుుఁడు గాంచెన్ 
నంద్వతనందున్ సుజనా 
నందున్ గోవిందు నతసనందు ముకుందున్.  

10.2-626-కంద పదాము 
జలజభవసుతుుఁడు గన  నొక 
నల్లనాక్ినివాసమందు నతభద్ేభిున్ 
జలద్ాభున్ గతలోభు 
నిలకాళిజితద్విరేఫు నంబుజనాభున్.  

10.2-627-మతేతభ వికీీడతిము 
ఒకయింటం గజవాజిరోహ్కుుఁడున ై యొకికంట భుంజానుుఁడెై 
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సకలాతుెండు పర్ుండు ష్ో డశసహ్ససిీత రనివాసంబులం 
ద్ొక బో టింటను దపపకుండ నిజమాయోతాసహ్ుుఁడెై యుండ న 
యాకలంకునిర్దున్ మహాపుర్ుషు బహి్ెణుానితాబాా సనున్ 

10.2-628-కంద పదాము 
అసోత కచర తు నమిత స 
మసత  సుధ్ాహార్ు వేదమసత  కతల వి 
నాసత  పద్ాంబుజయుగళ్ళ న 
పాసతశితీనిఖిలపాపుుఁ బర్ము ననంతున్.  

10.2-629-ఆటవ లద్వ 
పర్మభాగవతుుఁడు పర్మే్షరఠ తనయుండు 
మనుజల్మలుఁ జ ంద్వ మహితసౌఖ్ా 
చితుత ుఁడెైన యా హ్ృషీకేశు యోగమా 
యాపభిావమునకు నాతె నలర .  

10.2-630-కంద పదాము 
మాయుర ? హ్ర హ్ర ! వర్ద! య 
మే్యగుణా! యనుచు నాతె మ్మచిు మునీందుిం 
డా యదునాయకు సుజన వి 
ధ్ేయుని కిటినియిె ద్ేవ! తిిజగములందున్.  

10.2-631-కంద పదాము 
నీ మాయుఁ దె్ల్లయువార్ల  
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తామర్సాసన సురేంది తాపసు ల ైనన్ 
ధ్ీమంతులు నీ భకితసు 
ధ్ామాధుర్ామునుఁ బొ దలు ధనుాలు దకకన్.  

10.2-632-కంద పదాము 
అని హ్ర ించుచు నిుఁక నేుఁ 
బనివినియిెద నిఖిలలోకపావనమును స 
జానహితము న ైన నీ కీ 
ర్తన మఖిలజగంబులందుుఁ దగ న ఱిుఁగ ంతున్.  

10.2-633-కంద పదాము 
అని తదిచనసుధ్ాసే 
చనమున ముద్వ తాతుెుఁ డగుచు సంయమి చితతం 
బునుఁ దనూెర తం దగ నిడు 
కొని చనియిెను హ్ర నుతెైకకోవిదుుఁ డగుచున్.  

10.2-634-కంద పదాము 
ఈ పగ ద్వ లోకహితమతి 
నా పర్మే్శిర్ుుఁడు మానవాకృతిుఁ ద్వజిగ 
ద్ీాప్రతచార తుిుఁడు బహ్ు 
ర్ూపములం బొ ంద్ె సుందర్ుల నర్నాథా!  

10.2-635-చంపకమాల 

అని హ్ర  యిట ి  షో్ డశసహ్సవిధూమణులం బిియంబునన్ 
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మనసరజకేళిుఁ ద్ేల్లున యమానుషల్మల సమగభీకితతో 
వినినుఁ బఠ ంచినం గలుగు విషుణ పద్ాంబుజభకితయున్ మహా 
ధన పశు పుతత ర మిత ివనితాముఖ్ సౌఖ్ాములున్ నరేశిరా!  

10.2-636-వచనము 
అని చెప్రప యపాపరాశర్ానందనుం డభిమనుానందను కిటినియిె; “నా 
నిశ్ావసానంబునుఁ బదెబాంధవాగమనంబును గమల్లనీ లోకంబునకు 
మునుకలుగ న ఱింగ ంచు చందంబునం గలహ్ంస సార్స ర్థాంగ ముఖ్ 
జలవిహ్ంగంబుల ర్వంబులు సెలంగ నర్ుణోదయంబున మంగళ్పాఠకసంగీత 
మృదుమధుర్ గాన నినదంబును లల్లతమృదంగ వీణా వేణు నినాదంబును, 
యిేతేర్ మే్లుకని తనచితతంబునుఁ జిద్ానందమయుం బర్మాతుె నవాయు 
నవికార్ు నద్వితీయు నజితు ననంతు నచుాతు నమే్యు నాఢుా 
నాదాంతవిహమనుుఁ బర్మబిహ్ెంబున ైన తనుింద్ా నొకికంత చింతించి 
యనంతర్ంబ విరోధ్వ రాజనా నయన కలాి ర్ంబులు ముకుళింప 
భకతజననయనకమలంబులు వికసరంప నిర్సత  నిఖిల ద్యష్ాంధకార్ుం డెైన 
గోవిందుండు మొగ చిన లోచనసరోజంబులు వికసరంపుఁ జేయుచుుఁ దలపంబు డిగ ్  
చనుద్ెంచి యంత.  

10.2-637-సీస పదాము 
మలయజకర్ూపర్మహితవాసరతహేమ; 
 కలశ్లదకంబుల జలకమాడి 
నవాలసనెృదు ద్వవావసత రంబులు; 
 వలనొపప ర ంగులువాఱుఁ గటిట 
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మకర్కుండల హార్ మంజీర్ కేయూర్; 
 వలయాద్వ భూషణావలులు ద్ాల్లు 
ఘనసార్ కసూత ర కా హ్ర చందన; 
 మిళితపంకము మే్న నలర్ నలుఁద్వ  

10.2-637.1-తటేగతీి 

మహితసౌర్భ నవకుసుమములు దుఱిమి 
ప సుఁగ ర్ూప్ెైన శృంగార్ర్స మనంగ 
మూర తుఁ గ ైకొని కర్ుణాసముద ిమనుఁగ 
ర్మణ నొపుపచు లల్లతదర్పణము చూచి.  

10.2-638-తేటగతీి 

కడుఁగ  సార్థవ తెచిున కనకర్థము 
సాతాకి హిత ప్రియోదధవ సహితుుఁ డగుచు 
న కిక నిజకాంతిుఁ ద్వకుకలుఁ బికకటిలిుఁ 
బూర్ిగ ర ుఁ ద్య ుఁచు భానునిుఁ బో ల్ల వ ల్లుఁగ .  

10.2-639-సీస పదాము 
అభినవ నిజమూర త యంతఃపురాంగనా; 
 నయనాబాములకు నానంద మొసుఁగ 
సలల్లత ముఖ్చంద ిచంద్వకిాతతి పౌర్; 
 జనచకోర్ముల కుతసవము సేయ 
మహ్నీయకాంచనమణిమయ భూషణ; 
 ద్ీపుత లు ద్వకుకలుఁ ద్ేజర లి 
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నలి నలిన వచిు యర్దంబు వ స డిగ ్ ; 
 హ్ల కుల్లశ్ాంకుశ జలజ కలశ  

10.2-639.1-తటేగతీి 

లల్లతరేఖ్లు ధర్ణి నలంకర ంప 
నుదధవుని కర్తల మూని యొయా నడచి 
మహితగతి ద్ేవతాసభామధామునను 
ర్ుచిర్ సరంహాసనమునుఁ గూర్ుుండె న లమి.  

10.2-640-చంపకమాల 

అతి విభవంబునం దనర  యాతెతనుదుాతి తేజర లిుఁగా 
హితులుపురోహితులిసుమతీశులుమితుిలుబాంధవుల్ బుధుల్  
సుతులునుమాగధులకవులుసూతులు మంతుిలుభృతుాలునుశభ 
సరథతిుఁ గ్లువంగుఁ నొప్ెప నుడుసేవితుుఁ డెైన సుధ్ాంశుుఁడయ  యనన్.  

10.2-641-కంద పదాము 
కర్ుణార్ధుదృషరట ుఁ బజిలం 
బర ర్క్ించుచు వివేకభావకళా చా 
తుర  మ్మఱసర యిషటగోషరఠ ం 
బర్మానందమున రాజాభార్కుుఁ డగుచున్.  

10.2-52- భూసుర్ుని ద్ౌతాంబు 

10.2-642-వచనము 
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ఇవిిధంబునం బతిిద్వవసంబును నుండు నవసర్ంబున నొకకనా 
డపూర్ిదర్శనుం డెైన భూసుర్ుం డొకకర్ుండు సనుద్ెంచి సభా మధాంబునం 
గ్లువుని ముకుందునిం బొ డగని దండపణిామం బాచర ంచి వినయంబునుఁ 
గర్ములు మొగ చి యిటినియిె.  

10.2-643-కంద పదాము 
కంజవిలోచన! ద్ానవ 
భంజన! యోగీందవిిమలభావలసద్యబ 
ధ్ాంజన! ద్ీప్రతనిదర్శన! 
ర్ంజితశుభమూర త! కృషణ ! రాజీవాక్ా!  

10.2-644-తేటగతీి 

అవధర ంపు జరాసంధుుఁ డతుల బలుుఁడు 
దనకు మొొకకని ధ్ార్ుణీధవుల న లి 
వ దకి తెప్రపంచి యిర్ువద్వవేల నాుఁకుఁ 
బెటిటనాుఁడు గ ర వజిపటటణమున.  

10.2-645-తేటగతీి 

వార్ు పుతేత ర్ వచిునవాుఁడ నేను 
నర్వరోతతమ! నృపుల వినిపము గాుఁగ 
వినివించెద నామాట వినినమీుఁద 
ననఘ! నీ దయ! వార  భాగాంబు కొలుఁద్వ.  

10.2-646-వచనము 
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అని ధరాధ్వపుల వినిపంబుగా నిటినియిె.  

10.2-647-ఉతపలమాల 

వార జనాభ! భకత జనవతసల! దుషటమద్ాసురేంద ిసం 
హార్! సరోర్ుహాసన పురార  ముఖ్ామర్వందా పాదపం 
కేర్ుహ్! సర్ిలోకపర కీర తత ద్వవామహాపభిావ! సం 
సార్విదూర్! నందతనుజాత! ర్మాహ్ృదయిేశ! మాధవా!  

10.2-648-ఆటవ లద్వ 
ఆర్త జనుల మముె నర్సర ర్క్ింపు మ 
హాతె! భకతజనభయాపహ్ర్ణ! 
నినుి మద్వ నుతించి నీకు మొొక కదము నీ 
చర్ణయుగము మాకు శర్ణ మనఘ!  

10.2-649-కంద పదాము 
బల్లయుర్ దండింపుఁగ దు 
ర్బలులను ర్క్ింప జగతిప్ెై నిజల్మలా 
కల్లతుుఁడవ ై యుగయుగమున 
నలవడ నుదయింతు కాద్ె? యభవ! యనంతా!  

10.2-650-కంద పదాము 
నీమద్వుఁ ద్య ుఁపని యర్థం 
బీ మ్ేద్వని యందుుఁ గలద్ె యిాశిర్! భకత 
సోత మసుర్భూజ! తిిజగ 
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తేషక్షమంకర్! ద్ీనర్క్ష సేయు మురారీ!  

10.2-651-కంద పదాము 
నీ పంపు సేయకుండుఁగ 
నా పదెభవాద్వసుర్ులక నైను వశమే్? 
శ్రపీతి! శర్ణాగతులం 
జేపటిట  నిరోధ ముడుగుఁ జేయుము కృష్ాణ !  

10.2-652-కంద పదాము 
అభవుుఁ డవయుాను జగతిం 
బభివించుట ల్మల గాక భవమందుటయిే 
పభిువులకుం బభిుుఁడవు మము 
సభయాతుెల నర్సర కావుఁ జను నార తహ్రా!  

10.2-653-కంద పదాము 
కదనమున నీ భుజావల్ల 
క ద్వర ంపుఁగ లేక పాఱుఁడే వికీమ సం 
పద సెడుఁగ జరాసంధుుఁడు 
పదున నిమిద్వసార్ుి  ధర్ణిపాలుర్ు నవిన్.  

10.2-654-వచనము 
ఇట ి  తనపడిన బనిములం దలంపక సరంహ్ంబు సమదదంతావళ్ంబుల 
నర కటిట  కావర ంచు చందంబున మముెం జ ఱపటిట  బాధ్వంచుచుని 
యపాపపాతుెని మర ాంచి కారాగృహ్బదుధ ల మగు మా నిర్బంధంబులు వాప్ర, 
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సుత ద్ార్ మితి వర్్ంబులం గూర ు యననాశర్ణుాలమ్మైన మముి 
ర్క్ింపు”మని వినివించి ర్ని బాిహ్ెణుండు వినిపంబు సేయు సమయంబున. 

10.2-53- ధర్ెజు రాజసూయార్ంభంబు 

10.2-655-సీస పదాము 
శ్ార్దచంద్వకిా సార్ంగర్ుచితోడ; 
 జడముడిక ంపు చేుఁ జఱచి నవి 
శర్దంబుద్ావృత సౌద్ామనీలతా; 
 శ్లభుఁ గాంచనకటసిూతి మలర్ 
లల్లతపూరేణందుమండల కలంకముగతి; 
 మృదుమృగాజినర్ుచి మించుుఁ జూపుఁ 
గలపశ్ాఖ్ాగసీంగతపుషపగుచేంబు; 
 ల్మలుఁ గేలను నక్షమాల యమర్  

10.2-655.1-తటేగతీి 

భూర పుణానద్ీతోయపూర్ణమునుఁ 
దగు కమండలు వొకక హ్సతమునుఁ దనర్ 
వ లి జనిిద మఱుత శ్లభిలి వచెు 
నార్దుండు వివేకవిశ్ార్దుండు.  

10.2-656-కంద పదాము 
చనుద్ెంచె నట ి  ముని నిజ 
తనుకాంతుల నఖిలద్వగ ితానము వ లుుఁగన్ 
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వనజాపుత ుఁ బో ల్ల యయాదు 
జనములుుఁ గృషుణ ండు లేచి సంప్ీితిమ్మయిన్.  

10.2-657-కంద పదాము 
వినయమున మొొకిక కనకా 
సనమునుఁ గూర్ుుండుఁ బెటిట  సముచిత వివిధ్ా 
ర్ునములుఁ దనిప్ర మురాంతకుుఁ 
డనియిెన్ వినయంబు ద్య ుఁప నముెనితోడన్.  

10.2-658-తేటగతీి 

ఇపుప డెందుండి వచిుతి విందులకును? 
నఖిలలోక ైకసంచార  వగుటుఁ జేసర 
నీ యిెఱుంగని యర్థంబు నిఖిలమందు 
నర్య లేదండుి; మిమొెకుఁ టడుగవలయు.  

10.2-659-తేటగతీి 

పాండునందను ల్లపుప డే పగ ద్వ న చట 
నునివార్లగ యిెఱిుఁగ ంపు మని మౌని 
కర్సరోజాతములు మోడిు కడుఁకతోడుఁ 
బల్లక ుఁ గమలాక్షుుఁ జూచి సదాకిత మ్మఱసర.  

10.2-660-వచనము 
“ద్ేవా! విశినిరాెణకర్తవ ై మాయివ ై సకల కారోాతాపదనాద్వశకిత యుకుత ండవ ై 
పావకుండు ద్ార్ువులందు నంతర ితపకిాశుండెై యుని చందంబున 
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వర తంచుచుని నీదు దుర్తాయంబయిన మాయాశతంబులుఁ బెకుకమాఱులు 
ప డగంటి నిద్వయు నాకు నదుాతంబుగా; దద్వయునుంగాక నీ సంకలపంబున 
జగంబుదావంబెై భవతపర్తంతంిబు నగు; నటిట  నీ కిషటంబెైన వసుత వు 
సాధుతర్ంబుగాుఁ ద్ెల్లయ న విండు సమర్ుథ ం? డే పద్ార్థంబు 
పమిాణమూలంబునం ద్య ుఁచు నద్వయును లోకవిచక్షణుండ వ ైన నీదు ర్ూపంబు; 
మఱియును ముకిత మార్్ంబు న ఱుంగక సంసార్ పర్వశుల ైన జీవుల 
మాయాంధకార్ంబు నివర తంపుఁజేయ సమర్థంబగు; నీ ద్వవాల్మలావతార్ంబులం 
గలుగు కీర తయను పది్ీపంబు పజిిల్లంపుఁజేసర కృపసేయుదటిట  నీకు 
నమసకర ంచెద; నద్వగావున నీ పపించంబున నీ యిెఱుంగని యర్థంబు గలద్ె?” 
యని కృషుణ నకు నార్దుం డిటినియిె. 

10.2-661-సీస పదాము 
అయినను వినిప్రంతు నవధర ంపుము ద్ేవ! ; 
 పాండుతనూజుండు పార్మే్షఠ య 
కామానుమోద్వయిెై కావింప నునాిుఁడు; 
 రాజసూయమహాధిర్ంబు నిషఠ  
ఠవణింప లోకవిడంబనార్థము గాక; 
 పర కింపుఁ దన కాతెబంధువుుఁడవు 
భకతవతసలుుఁడవు పర్మపూర్ుషుుఁడవు; 
 యజఞర్క్షకుుఁడవు యజఞభోకత  

10.2-661.1-తటేగతీి 

వగు భవతేసవ చాలద్ే సుగతి వడయ? 
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న ైన నీ మే్నబావ ధరాెతెజుండు  
అతని యజఞంబు ర్క్ింప నంబుజాక్ష! 
వలయు విచేుయు మచటికి వలను మ్మఱసర.  

10.2-662-కంద పదాము 
నీ ప్ేర్ు వినిన నొడివినుఁ 
బాపంబులు దూల్లపో వు పద్ాెక్ష! జగ 
ద్ీాపక! నీ దర్శనమున 
నేపార్వ  భకతజనుల కిహ్పర్సుఖ్ముల్ .  

10.2-663-మతేతభ వికీీడతిము 
భవద్ీయోజావలకీర త ద్వగ ితతులన్ భాసరలుి  యుషెతపద్య  
దావన ైర్ెలాజలంబు లుతకల్లకుఁ బాతాళ్ంబునం బాఱు భో 
గవతీ నామమునం దనర ు ధర్ణిం గంగానద్ీర్ూపమ్మై 
ద్వవి మంద్ాకినియైెి జగతత రయమునం ద్ీప్రంచుుఁ గాద్ే? హ్రీ!  

10.2-664-కంద పదాము 
ఆ మఖ్వేళ్ సమసత  ధ 
రామండల్లుఁ గలు్  మే్టిరాజులు మౌని 
సోత మంబును భవద్ీయ మ 
హామహిమముుఁ జూచి సతకృతార్థతుఁ బొ ందన్.  

10.2-665-కంద పదాము 
కల ర్ని చెప్రపన నముెని 
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పలుకులకు ముదంబు నొంద్వ పంకజనాభుం 
డెలనవుి మొగమునకుుఁ జ లు 
వొలయుఁగుఁ బాటించి యుదధవున కిటినియిెన్.  

10.2-666-కంద పదాము 
ఉదధవ! మహిత వివేక స 
మిదధవచోవిభవ! కార్ా మే్గతి నడచున్ 
వృదధవరానుమతంబుగ 
బో దధవాము గాుఁగుఁ జ పుప పుర్ుషనిధ్ానా!  

10.2-667-తేటగతీి 

అనఘచార తి! నీవు మా యక్ియుగము 
వంటివాుఁడవు మనకు నవశా మగుచుుఁ 
జేయుఁ దగ నటిట  కార్ాంబుుఁ జ పుప నీవు 
ఏమి పంచినుఁ గావింతు నిదధచర త!  

10.2-668-వచనము 
అని సర్ిజుఞ ండెైన హ్ర  యజుఞ ండ పో ల ుఁ దనుి నడిగ నుఁ బుర్ుష్ో తతముని 
భాషణంబులకు మనంబున సంతసరలి్ల, యతని పాదంబులు దన మనంబున 
నిడికొని, “వృద్ాధ నుమతంబుగా నా యిెఱింగ న తెఱంగు వినివించెద 
నవధర ంపుము; ద్ేవా! ద్ేవముని చెప్రపనట ి  భవద్ీయ భకుత ండెైన యుధ్వషరఠ ర్ు 
యాగపాలనంబు సేయం గ ైకొనుట కార్ాం; బద్వయునుంగాక నిఖిల ద్వగ ిజయ 
మూలంబగు రాజసూయ కృతాంబునందు జరాసంధ మర్ధనంబును, నతనిచే 
బదుధ ల ైన రాజులం గారాగృహ్ విముకుత లం గావిం చుటయుం జేకూర్ు; 
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నద్వయునుం గాక నాగాయుతసతుత వండును, శతాక్్హిణీ బలానిితుండును 
నగు మాగధుని వధ్వయింప మన పభింజననందనుండు గాని యొండొర్ులు 
సమర్థలుగా; ర్టిగుట నతండు భూసుర్ు లేమి గోర న, నయార్థంబు వృథసేయక 
యిచుుం; గావున గపటవిపవిేషంబునం జని యా జరాసంధుని నాహ్వ 
భిక్షవేుఁడి, భవతసనిిధ్ానంబున నపపవమానతనయుం డతని వధ్వయించునటిట  
కార్ాంబుసేుఁత బహ్ుళార్థసాధనంబగు” నని పల్లకిన నార్దుండును యాదవ 
జనంబులును సభుాలునుం బొ గడి; ర్ంత.  

10.2-669-సీస పదాము 
తర్ల విచితకి సథగ త పభిావల్లుఁ; 
 దనరార్ు గర్ుడకతేనము వ లుుఁగుఁ 
గాంచన చక ీసంఘటిత ఘంటా ఘణ; 
 ఘణ నినాదముల ద్వకకర్ులు బెదర్ 
సలల్లత మే్ఘ పుషపక వలాహ్క శ్ ైబా; 
 సుగీవీ తుర్గవిసుుర్ణ దనర్ 
బాలసూర్ాపభిా భాసమానదుాతి; 
 ద్వగ ితానం బెలి ద్ీట కొనుఁగుఁ  

10.2-669.1-తటేగతీి 

బకిటర్ుచి నొపుప తేర్ు ద్ార్ుకుుఁడు ద్ేర్ 
న కిక వ డల డు నపుడు ప్ెంప్ెనయుఁ జ లుఁగ  
శంఖ్ కాహ్ళ్ పటహ్ నిసాసణ డిండి 
మాద్వ ర్వములు భర తద్వగంతములుగ.  
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10.2-670-కంద పదాము 
మనుజేశిర్ునకుుఁ ద్ాలాం 
కునకును గుర్ువృదధజనులకును జ ప్రప ప్రియం 
బున ననుపుఁ గాంచనసాం 
దన సామజ వాజి భటకదంబము గ్లువన్.  

10.2-671-తేటగతీి 

వంద్వ మాగధ సూత క ైవార్ర్వము 
వసుమతీసుర్కోటి ద్ీవనల మొోుఁత 
లనుగమింపంగ సతులు సౌధ్ాగశీిఖ్ర్ 
సీమలందుండి ముతాాలసేస లగలుక.  

10.2-672-కంద పదాము 
ల్మలం జని కృషుణ ుఁడు వా 
హాాల్లన్ నవకుసుమ ఫలభరానత శ్ాఖ్ా 
లోల ఘనసార్సాల ర్ 
సాలవనసథలములందుుఁ జతుర్త విడిసెన్.  

10.2-673-వచనము 
అటిట  యెిడ సరోజనాభు శుద్ాధ ంతంబున.  

10.2-674-సీస పదాము 
వికచమర్ంద నవీన సౌర్భ లస; 
 నెంద్ార్ కుసుమద్ామములు దుఱిమి 
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చార్ు సుగంధ కసూత ర కా ఘనసార్; 
 మిళిత చందనపంక మ్మల్లమి నలుఁద్వ 
కనక కుండల ర్ణతకంకణ నూపుర్; 
 ముద్వకిాభూషణములు ధర ంచి 
యంచిత ముకాత ఫలాంచల మృదుల ద్వ; 
 వాాంబర్ములు సెలువార్ుఁ గటిట  

10.2-674.1-తటేగతీి 

యర్ధచందుిని న కసక క మాడునటిట 
యల్లకఫలకలుఁ ద్వలకము లలర్ుఁ దీ్ర ు 
ప్ెంపు ద్ీప్రంప నుడురాజబింబముఖ్ులు 
నవచతుర ిధ శృంగార్ మవధర ంచి.  

10.2-675-తేటగతీి 

జలజలోచను కడకు నుతకల్లకతోడుఁ 
దనర్ు శిబికల న కిక నందనులుుఁ ద్ాముుఁ 
గనుఁగ నేతేర్ుఁ బతిిహార్జనులు వేతి 
కల్లతుల ై పౌర్ులను న డగలుగ జడియ.  

10.2-676-కంద పదాము 
అసమాసుత ర ుఁడు పులు గడిగ న 
కుసుమాసత రములను హ్సరంచు కోమలతనువుల్  
మిసమిస మ్మఱవుఁగ వేశ్ాా 
విసర్ము ద్ాసీజనంబు విభవ మ్మలర్పన్.  
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10.2-677-ఆటవ లద్వ 
హ్ర్ుల వేసడములుఁ గర్ులను న కిక తో 
నర్ుగుద్ేర్ బహ్ువిధ్ాయుధములు 
ద్ాల్లు సుభటకోటి దగ ల్ల రా నంతఃపు 
రాంగనలు సరతాంబుజాక్షు కడకు.  

10.2-678-వచనము 
వచిు ర్ంత.  

10.2-679-కంద పదాము 
నార్దుని మాధవుుఁడు స 
తాకర్ంబున వీడుకొలుప నతుఁడును హ్ృదయాం 
భోర్ుహ్మునుఁ గృషుణ నకును 
వార్క మొొకుకచును వ స ద్వవంబున కర గ న్.  

10.2-680-కంద పదాము 
నర్వర్ుల దూతయును ముర్ 
హ్ర్ుచే నభయపది్ాన మంద్వ ధర తీ ి
వర్ులకడ కేగ  పద్యె 
దర్ు వచనము సెప్రప సమెదంబునుఁ ద్ేల ున్.  

10.2-681-వచనము 
అంతుఁ గృషుణ ండు నిజకాంతాతనయ బంధు సుహ్ృజాన సమే్తుండెై కదల్ల 
చనున డ.  
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10.2-682-చంపకమాల 

కటపటర్తికంబళ్నికాయకుటీర్ము లులిసరలి ను 
తకటపట చామర్ధిజ పతాక కిరీట సరతాతపతత ర వి 
సుుట ఘనహేతిద్ీధ్వతి నభోమణిుఁ గపపుఁగుఁ దూర్ాఘోషముల్  
చట లతిమింగ లోర ెర్వసాగర్ఘోషము నాకీమింపుఁగన్.  

10.2-683-కంద పదాము 
కర  హ్ర  ర్థ సుభట సము 
తకర్ములు సేవింప ముర్విద్ార్ుుఁడు గడచెన్ 
సర  దుపవన దుర్్ సరో 
వర్ జనపద పుర్ పుళింద వన గోషఠములన్.  

10.2-684-వచనము 
ఇట ి  గడచి చనుచు నానర్తక సౌవీర్ మర్ుద్ేశంబులు ద్ాటి యిందుమతిని 
దర శంచి, దృషదితి నుతతర ంచి, సర్సితీనద్వ ద్ాుఁటి పాంచాల 
మతసయవిషయంబులు లోనుగాుఁ గడచి యింది పసిథనగర్ంబు డాయం జని, 
తతుపరోపకంఠవనంబున విడిసరన. 

10.2-54- పాండవులు శ్రీకృషుణ  న దుర్కనుట 

10.2-685-కంద పదాము 
హ్ర రాక యిెఱిుఁగ  ధర్ెజు 
డఱలేని ముదంబుతోడ ననుజులు బంధుల్  
గుర్ుజన సచివ పురోహిత 
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పర చార్క కర  ర్థాశి భటయుతుుఁ డగుచున్.  

10.2-686-కంద పదాము 
చిందములు మొర్య గాయక 
బృందంబుల నుతులు సెవుల బెర్యుఁగ భకితన్ 
డెందము దగులుఁగుఁ బర్మా 
నందంబున హ్ర  న దుర్కనం జనుద్ెంచెన్.  

10.2-687-వచనము 
ఇట ి  చనుద్ెంచి ధర్ెనందనుండు సమాగతుండెైన సరోజనాభునిం బెదధతడవు 
గాఢాల్లంగనంబుచేసర రోమాంచకంచుకిత శరీర్ుండెై 
యానందబాషపధ్ారాసరకతకపో లుండెై నిర్ారానంద కందళిత హ్ృదయుండెై 
బాహ్ాంబు మఱచియుండె; నపుపడు హ్ర ని వాయునందన వాసవతనూభవులు 
గ్ుఁగ టం జేర ు సమెదంబు నొంద్వర ; మాద్ేయిులు దండపణిామంబు లాచర ంచి; 
ర్ంతుఁ బుండరీకాక్షుుఁడు విపి వృదధజనంబులకు నమసాకర్ంబులుచేసర, వార్లు 
గావించు వివిధ్ార్ునలం బర తుషుట ం డెై కేకయ సృంజ యాద్వ భూవిభుల 
మనిించి సూత మాగధ్ాదుల కనేక పద్ార్థంబులగ సంగ , 
చతుర్ంగబలసమే్తుండెై వివిధ మణితోర్ణాద్వ విచితాిలం కృతంబు 
నతివ ైభవోప్ేతంబున ైన పుర్ంబు పవిేశించి రాజమార్్ంబునం జనుచుండుఁ 
బరర్కామిను లటిటయిెడ.  

10.2-688-సీస పదాము 
కొఱన లప్ెైుఁ ద్యచు నిర్ులు నాుఁ జ లువొంద్వ; 
 నొసల్లప్ెైుఁ గుర్ులు తుంప్ెసలు గునియ 
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హాటకమణిమయ తాటంకరోచులు; 
 గండభాగంబుల గంతుల్లడుఁగ 
సుుర త విదుిమనిభాధర్బింబర్ుచితోడ; 
 దర్హాసచంద్వకి సర్సమాడ 
నొండొంటితో రాయు నుతతంగ కుచకుంభ; 
 ములు మొగంబులకును బుటము ల గయ  

10.2-688.1-తటేగతీి 

బడుగునడుములు వడుఁకంగ నడుగు ల్లడుఁగ 
ర్వళిమటెటలు మణినూపుర్ములు మొర్యుఁ 
బొ లుచు కచబంధములు భుజంబుల నటింపుఁ 
బయిెాదలు వీడి యాడ సంభమిముతోడ.  

10.2-689-వచనము 
ఇట ి  కృషణసందర్శన కుతూహ్ల పర్సపరాహ్ూయమానల ై గుర్ు పతి సుత 
బంధు జనంబులు వార ంప నతికమీించి సమునిత భర్ెహ్ర్ెయ శిఖ్ాగంీబు ల కిక 
కృషుణ ం జూచి తమలో నిటినిర .  

10.2-690-సీస పదాము 
విశిగర్ుాండు నా వ లయు వే ల్లపల యశ్ల; 
 ద్ానందులకుుఁ బిియసూనుుఁ డయిెా; 
బహిాెద్వ సుర్ులకు భావింపుఁగా రాని; 
 బహి్ెంబు గోపాలబాలుుఁ డయిెా; 
వేదశ్ాసత రంబులు వ దకి కానుఁగలేని; 
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 గటిట  వేతిల ఱో లుఁ గట ట పడియిె; 
ద్వవిజుల కమృతంబు దవిల్ల యిచిున భకత; 
 సులభుండు నవనీత చోర్ుుఁ డయిెా  

10.2-690.1-తటేగతీి 

న నయుఁ గమలాసతికిుఁ జితత  మీని వేలుప 
గ్లియిలాి ండ ియులిముల్  పలివింపుఁ 
జేసె నని కామినులు సౌధశిఖ్ర్ములను 
గూడి తమలోన ముచుట లాడి ర్ధ్వప!  

10.2-691-వచనము 
మఱియును.  

10.2-692-సీస పదాము 
గోపాలబాలుర్ుఁ గూడి యాడెడి నాుఁడు; 
 వేపిల ి  లోపల నేపు రేుఁగ  
చలి లమెగుఁ బో వు సతుల కొంగులు పటిట ; 
 మ్మఱుుఁగుుఁ జ కికళ్ును మీటిమీటి 
కల్లకియిెై ముద్ాా డుఁ గ్ుఁగ టుఁ జేర ున; 
 పూుఁబో ుఁడి కుచములు పుణికిపుణిక ి
పాయని యనుర్కిత డాయుఁ జీర న యింతి; 
 యధర్సుధ్ార్సం బానియాని  

10.2-692.1-తటేగతీి 
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యుర్ుసమాధ్వపరాష్ాట ంగయోగ యుకుత  
ల ైన యోగశీిర్ులు గాననటిట  జ టిట 
వలివీజన వన కలపవలి్ల యయిెా 
ననుచుుఁ బొ గడిర  కృషుణ  నయాబాముఖ్ులు.  

10.2-693-మతేతభ వికీీడతిము 
అని యిబాంగ  సరోజలోచనలు సౌధ్ాగంీబు లందుండి య 
వినజాతాక్షుని ద్వవామూర తుఁ దమభావం బందుుఁ గీల్లంచి సం 
జనితానంద ర్సాబిధమగి లగుచున్ సంప్ీితిుఁ దదావా కీ 
ర్తనల ై చలి్లర  నవాలాజములు మంద్ార్పసిూనావలుల్ .  

10.2-694-వచనము 
తదనంతర్ంబ శ్లభనపద్ార్థంబులు కొనివచిు ధరామర్ ధరావర్ వణికుపంగవులు 
ద్ామోదర్ునకు కానుక ల్లచిుర ; పుణాాంగనా జనంబులు పసరండిపళళి ర్ంబులుఁ 
గర్ూపర్నీరాజనంబులు నివాళింప నంతఃపుర్ంబు స తెత ంచె; నంతం 
గుంతిభోజనందనయుం గృషుణ నిం గని పర్ాంకంబు డిగ ్  క్ుఁగ ల్లంప నా 
యదువలిభుుఁడు మే్నతతకుం బణిామం బాచర ంచెుఁ; బాంచాల్లయు ముకుందునకు 
నభివందనం బొ నర ంచి కుంతిపంపున గోవిందు భామినులగు ర్ుకిెణి 
మొదలగువార కి గంధ్ాక్షత కుసుమ తాంబూలంబుల్లడి లల్లత దుకూల మణి 
భూషణంబులం బూజించె; యుధ్వషరఠ ర్ుండును గమలనయనుని వధూజనుల 
ననుగత బంధుమిత ిపుతత ర సచివ పురోహిత పర చార్క సముదయంబుల 
నుచితంబు లగు సథలంబుల విడియింప నియమించి ద్వనద్వనంబును నభినవంబు 
లగు వివిధ్యపచార్ంబులు గావించుచుండె.  
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10.2-695-కంద పదాము 
హ్ర యు యుధ్వషరఠ ర్ు సముచిత 
పర చర్ాల కాతె నలర  పార్ుథ ుఁడు ద్ానున్ 
సర్స విహార్కియీలను 
సుర్ుచిర్గతిుఁ గ్నిి న లలు సుఖ్ముండె నృపా!  

10.2-696-వచనము 
అంత.  

10.2-55- ద్వగ ిజయంబు 

10.2-697-సీస పదాము 
ధర్ణీశ! యొకనాుఁడు ధర్ెతనూజుండు; 
 పవిిమల నిజసభాభవన మందు 
హితులు మంతుిలు పురోహితులును సుతులును; 
 మితుిలు బంధువుల్  క్షతవిర్ులుుఁ 
బర చార్కులు సూత పాఠక కవి బుధ; 
 వర్ులును మునులును వర్ుసుఁ గ్లువుఁ 
జిర్ల్మల నవర్తి సరంహాసనసుథ ుఁడెై; 
 గ్లువుండి వినతుుఁడెై నల్లననాభు,  

10.2-697.1-తటేగతీి 

భువనర్క్షణదక్షు నదుాతచర తుి 
యదుకులేశిర్ు ముర్ద్ెైతామదవిభేద్వ 
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నాపుత , నయవేద్వుఁ జతుర్ుపాయపవిీణుుఁ 
జూచి యిటిని పల్లక  నసోత కచర త!  

10.2-698-తేటగతీి 

అనఘచార తి! రాజసూయాధిర్ంబుుఁ 
న మిెుఁ గావించు వేడుక న మెనమున 
న నయుచునిద్వ యద్వ నిర్ిహింప నీవ 
కాక నా కాతెబంధువుల్  గలర  యొర్ులు?  

10.2-699-ఉతపలమాల 

ఎవిర్ు నీ పద్ాంబుజము ల పుపడుుఁ గ్లుత ర్ు భకిత నిషుఠ ల ై 
యెివిర్ు నినుిుఁ బేమి నుతియింతుర్ు భూర వివేకశ్ాలుర ై 
యవిిమలాతుె లందుదు ర్ుదంచితశ్లభన నితాసౌఖ్ాముల్  
నివిటిలంగుఁ గృషణ ! నిను నేర ు భజించిన ర తతవోవునే!  

10.2-700-వచనము 
అనినుఁ గృషుణ ండు ధర్ెనందనున కిటినియిె.  

10.2-701-చంపకమాల 

నయగుణశ్ాల్ల! పాండునృపనందన! నీ తలుఁ ప పుప నీకతీు 
కియీ మునిద్ేవతాప్రతృ సుకృతామున ై నిఖిలోగశీ్ాతవి 
క్షయమును బాంధవప్రియము సంచితపుణాము నితాకీర తయున్ 
జయము నొసంగు ద్ీనిుఁ గుర్ుసతతమ! వేగ యుపకమీింపనే?  

10.2-702-కంద పదాము 
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మనుచర త! నీ సహో్ దర్ు 
లనుపమ ద్వవాాసత రవేదు లాహ్వభూమిం 
జ నకిన వ ైర నృపాలుర్ుఁ 
దునుముఁగుఁ జాలుదుర్ు శ్ౌర్ాదురా్మ భంగ న్.  

10.2-703-కంద పదాము 
గ లువుము విమతనృపాలుర్ 
వ లయుము బుధవినుతమ్మైన విశీుతకీర తన్ 
నిలుపుము నిఖిలధరా మం 
డల్లని భవచాేసనము దృఢంబుగుఁ జ లిన్.  

10.2-704-కంద పదాము 
నీ పంచుకార్ా మొర్ులం 
జూపక యిేుఁ జేయ నినుి జుటటన వేలిం 
జూపుఁగ వచుున ! సకల ధ 
రాపతులకు నీకుుఁ జేయరానిద్వ గలద్!ే . 

10.2-705-వచనము 
కావున.  

10.2-706-కంద పదాము 
విమలమతి నిటిట  మఖ్ రా 
జమునకుుఁ ద్ెప్రపంపవలయు సంభార్ంబుల్  
సమకూర్ుపము; నీ యనుజుల 
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సమదగతిం బంపు నిఖిలశతుిల గ లిన్.  

10.2-707-కంద పదాము 
అను మాటలు విని కుంతీ 
తనయుుఁడు మోదమునుఁ బొ ంగ  తామర్సాక్షున్ 
వినుతించి శ్ౌర్ాకల్లతుల  
ననుజుల ద్ెసుఁ జూచి పల్లక  హ్రి్ముతోడన్.  

10.2-708-కంద పదాము 
సృంజయభూపాలకులును 
గుంజర్ ర్థ వాజి సుభట కోట లు నినుుఁ గ్ 
లిం జను మని సహ్ద్ేవుని 
నంజక ప మెనియిె దక్ిణాశ జయింపన్.  

10.2-709-కంద పదాము 
పకిటచతుర ిధ సేనా 
పకిర్ంబులు గ్లువుఁ బంచెుఁ బడమటిద్వశకున్ 
నకులున్ విదళిత ర పు భూ 
పకులున్ శ్ౌర్ాంబు మ్మఱసర పార థవముఖ్ాా!  

10.2-710-కంద పదాము 
దురా్నభంజను శ్ౌరోా 
పార ాతవిజయపకిాండు నాహ్వనిపుణు 
నిర్ుా నమహితయశ్లనిధ్వ 
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నర్ుా ను నుతతర్పు ద్వశకు ననిచె నరేంద్ాి!  

10.2-711-ఆటవ లద్వ 
మహితశ్ౌర్ానిధులు మతసయ కేకయ మది 
భూతలేందబిలసమే్తముగను 
దర్పమొపప బంచెుఁదూర్ుపద్వకుకనకు ను 
ద్ాా మనిహిత వ ైర ధ్ాము భీము.  

10.2-712-చంపకమాల 

పనిచిన వార్ లేగ  ఘనబాహ్ుపరాకమీ వికమీంబుల 
నినుపమశ్ౌర్ుాల ైన చతుర్ంతమహమశుల నోర ు కపపముల్  
కనక వినూతి ర్తి తుర్గపమిుఖ్ాఖిల వసుత జాతముల్  
గ్ని చనుద్ెంచి ధర్ెజునకుం బణిమిలి్ల యుద్ాతత  చితుత ల ై. , 

10.2-713-చంపకమాల 

తమతమ పోయివచిున విధంబుల భూపతులన్ జయించుటల్  
కమీముగుఁ జ పప నందుల జరాతనయుం డర వ టట ుఁ డయిెా నం 
చమర్వరేణానందనుుఁ డహ్ంకృతి దకకుఁగ వినివించినన్ 
యమసుతుుఁడూర్కుండెవికలాతెకుుఁడెై విని యంతుఁ గృషుణ ుఁడున్ 

10.2-714-తేటగతీి 

ధర్ెనందనుుఁ జూచి యుతకల్లకతోడుఁ 
బల్లక  మాగధుుఁ బో ర్ుఁ జంపుఁ గనుపాయ 
మొకటి గల దద్వ సెప్ెపద నుదధవుండు 
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నాకుుఁ జ ప్రపన చందంబు నయచర త!ి  

10.2-715-చంపకమాల 

విను మగధ్ేశిర్ుం డెపుడు విపజినావళియందు భకితయున్ 
వినయముుఁ గల్్ల యెిద్వాయును వేుఁడినచ  ోవృథసేయ కిచుుుఁగా 
వున విజయుండునుం బవనపుతుిుఁడు నేనును బాిహ్ెణాకృతిం 
జని ర్ణభిక్ష వేుఁడిన వశంవదుుఁడెై యతుఁ డిచుుుఁ గోర కల్ .  

10.2-716-వచనము 
అటిటయిెడ.  

10.2-717-తేటగతీి 

తవిల్ల యపుపడు మలియుదధమున వానిుఁ 
బిలుకుమార పంప వచుును భీముచేత! 
ననిన ధర్ెజుుఁ డద్వల సస యనిన విప ి
వేషములు ద్ాల్లు యర గ ర  విశదయశులు.  

10.2-56- జరాసంధుని వధ్వంపుఁ బో వుట 

10.2-718-వచనము 
ఇట ి  కృషణభీమార్ుా నులు బాిహ్ెణ వేషంబులు ద్ాల్లు తేతిాగుిలుం బో ల ుఁ దమ 
శరీర్తేజఞవిశ్ేషంబులు వ లుంగ, నతితిర తగతిం జని గ ర వజింబు స చిు యందు 
యతిథవపూజలు శదీ్ాధ గర షఠ  చితుత ండెై కావించుచుని జరాసంధునిం గనుంగ్ని 
యిటినిర .  
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10.2-719-కంద పదాము 
ధర్ణీశ! యతిథవపూజా 
పర్ుుఁడవు నీ వనుచు ద్వశలుఁ బలుకుఁగ విని మే్ 
మర్ుద్ెంచితిమి మద్ీప్రసత  
మఱ సేయక యిముె సువతిాచార్నిధ్ీ!  

10.2-720-కంద పదాము 
అతిథవజనంబుల భకితన్ 
సతతముుఁబూజించి యుచితసతాకర్ము లు 
నితి నడపు సజానులు శ్ా 
శితకీర్ుత లు ధర్ణిుఁబడయుఁజాలుదు ర్నఘా!  

10.2-721-కంద పదాము 
పర కింపుఁగ ద్ేహ్ం బ 
సరథర్మని నిజబుద్వధ ుఁ దలుఁచి చిర్తర్కీర త 
సుుర్ణం బసిుత తి క కకని 
పుర్ుషుుఁడు జీవనెృతుండు భూర వివేకా!  

10.2-722-కంద పదాము 
ధ్ార్ుణిలోన వద్ానుాల 
కీ రాని పద్ార్థ మొకకటేనిం గలద్ే 
కోర నుఁ దన మే్యిెముకలు 
ధ్ీర్ుండెై యిచెు నని దధ్ీచిని వినమే్?  
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10.2-723-కంద పదాము 
అడిగ న వృథసేయక తన 
యొడ లాుఁకల్లగ్ని యెిఱుకు కోగ ర్ముగ నే 
ర్పడ నిచిు కీర తుఁ గన  నని 
పుడమిన్ మును వినమ్మ యల కపో తము ననఘా!  

10.2-724-కంద పదాము 
ఆ యింద్ాిగుిలు శే్ానక 
వాయస ర్ూపములుఁ దనుి వలుఁతిగ వేుఁడన్ 
ధ్ీయుతుుఁడెై మును శిబి తన 
కాయము గోసరచెు నన జగంబుల వినమే్!  

10.2-725-ఆటవ లద్వ 
ధ్ీర్మతులు ర్ంతిద్ేవ హ్ర శుంద ి
బలులు నుంఛవృతిత  బాిహ్ెణునిని 
మునుి సెపప వినమ్మ? సనుితచర తులు 
సని న ైన నేుఁడు నునివార్ు.  

10.2-726-వచనము 
అనిన విని జరాసంధుండు వార్ల ర్ూపంబులును, మే్ఘగంభీర్ 
భాషణంబులును, గుణకిణాంకంబులును మహాపభిావంబులును జూచి తన 
మనంబున “వీర్లు బాిహ్ెణవేషధ్ార్ుల ైన రాజేందుిలు గానోపుదు” ర్ని తలంచి 
“యిమెహాతుెలు గోర న పద్ార్థంబ కాదు; పాిణంబులేనియు నితుత ; నద్వయునుం 
గాక తొలి్ల బల్మందుిండు విపివాాజంబున నడిగ న విషుణ ద్ేవునకు నాతెపదభషిటతిం 
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బెఱింగ యు విచార ంపక జగతత రయంబు నిచిు కీర తపర్ుండయెిా; క్షతబింధుం 
డనువాుఁడు బాిహ్ెణార్థంబు నిజపాిణపర తాాగంబు సేసర నిర్ెలంబగు యశంబు 
వడసె; నద్వ గావున ననితాంబెైన కాయంబు విచార్ణీయంబు గాదు; కీర త 
వడయుట ల సస” యని తలంచి యుద్ార్ుండెై కృష్ాణ ర్ుా నభీములం గని 
యిటినియిె. 

10.2-727-కంద పదాము 
భూర గుణులార్! మీ మద్వ 
కోర క యిెఱిుఁగ ంపుుఁ డేమి కోర నన ైనన్ 
ధ్ీర్త నొసుఁగుటయిే కా 
ద్ార్య నా శిర్ము దుించి యిెనైను నితుత న్.  

10.2-728-ఉతపలమాల 

నావుడుుఁ గృషుణ ుఁ డమెగధనాధున కిటిను భూవరేణా! నీ 
భావము సూనృతవతిశుభసరథతిుఁ జ ందు టెఱుంగవచెు మా 
కీవల  నాజిభిక్ష; యితుఁ డిందతినూభవుుఁ డే నుప్ేందుిుఁడం 
బావని యిాతుఁ డిం ద్ొకనిుఁ బెైకొని యెికకటి పో ర్ుఁగాుఁ దగున్.  

10.2-729-చంపకమాల 

అన విని వాుఁడు నవిి యహ్హా! విన వింతలుపుటెట  మునుి న 
నినిమొన నోర్ిుఁజాలక భయంబునుఁ బాఱితి ప్ెకుకమార్ుి ; వం 
చన మథురాపుర న్ విడిచి సాగర్మధామునందు డాుఁగవే? 
వనర్ుహ్నాభ! నీ బిర్ుదు వాుఁడితనంబును నాకు వింతయిే?  
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10.2-730-కంద పదాము 
ఇనేి ల సెపప? మాయలుఁ 
బనిినుఁ బో  విడువ గోపబాలక! బల సం 
పనుిని మాగధభూవర్ు 
నన ి ఱుుఁగవ  తొలి్ల నందనందన! పో ర్న్?  

10.2-731-ఉతపలమాల 

కాన ర్ణోర ి నన ిదుర్ుఁ గషటము గాన తలంగు; గోతభిి 
తూసనుుఁడుభూర బాహ్ుబలదురా్ముుఁడయుానుబిని; యిామర్ు 
తూసనుుఁడు మామకపకిటద్యర్బలశకితకిుఁ జూడుఁ దులుాుఁడౌ; 
వీనిన దుర్ుత  నంచుుఁ జ యివీచె జరాసుతుుఁ డుగమీూర తయైెి.  

10.2-732-కంద పదాము 
కర్ువల్లసుతునకు నొక భీ 
కర్గద నిప్రపంచి యొకకగదుఁ దనకేలన్ 
ధర యించి నలువుర్ును గీ 
చుఱుఁ బుర  వ ల్ల కేగ  యచట సమతలభూమిన్.  

10.2-57- జరాసంధ వధ 

10.2-733-సీస పదాము 
పర్ితదిందింబు పాథయధ్వయుగళ్ంబు; 
 మృగపతిద్వితయంబు వృషభయుగము 
పావకదియము దంతావళ్యుగళ్ంబు; 
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 దలపడు వీుఁక నుదాండల్మలుఁ 
గద్వసర యనోానాభీకర్గద్ాహ్తులను; 
 గంీబుగ విసుుల్లంగములు సెదర్ుఁ  
గ ర్లుచు సవాదక్ిణమండలభమి; 
 ణములను సరంహ్చంకీమణములను  

10.2-733.1-తటేగతీి 

గద్వసర పాయుచు డాసర డగ్ఱచు మింటి 
క గసర కుీంగుచుుఁ గుీంగ  వే యెిగసర భూమి 
పగుల నార ు ఛటచేటోదాటమహ్ో గ ీ
ఘనగద్ాఘటటనధిని గగనమగల.  

10.2-734-వచనము 
పో ర్ునంత.  

10.2-735-మతేతభ వికీీడతిము 
గద సార ంచి జరాతనూభవుుఁడు హ్ుంకార్పఘిోషంబులం 
జద లలాి డుఁగుఁ బాదఘటటనములన్ సర్ింసహాభాగముం 
గదలన్ వాయుజు వేసిె; వేయి నతుఁ డుగకీోీధద్ీపాత సుాుఁడెై 
యద్వ తప్రపంచి విరోధ్వమసతకము వేయిన్ వాుఁడు వోుఁ దట ట చున్.  

10.2-736-చంపకమాల 

 మడవక భీమసేనుుఁడును మాగధరాజు గడంగ  బెబుబలుల్  
విడివడు ల్మల నొండొర్ుల వీుఁపులు మూుఁపులునుం బకిోషఠముల్  
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నడతిల లూర్ు జాను జఘనపకిర్ంబులు బిట ట  వయిాుఁగాుఁ 
బిడుగులుఁబో లు పె్న్దల బెట ట గ వేయిుచుుఁ బాయుచున్ వ సన్.  

10.2-737-లయవిభాతి 

బెడ గడర్ు పె్న్దలు ప డిప డిగుఁ ద్ాుఁకుఁ బెనుుఁ; 
 ప్రడుగు లవనిం ద్ొర్ుఁగ నుడుగణము రాలన్ 
మిడుుఁగుఱులు చెద్వ ినభ మడల హ్ర దంతములు; 
 వడుఁక జడధుల్  గలుఁగ బుడమి చల్లయింపన్ 
వ డచఱువ మొతితయును దడుఁబడుఁగ నొతితయును; 
 న డమగుడు లాుఁచి తిర్ుగుడు పడుఁగ వేయిన్ 
వడవడ వడంకుచును సుడివడక డాసర చల; 
 ముడుగ కపు డొండొర్ుల వడిచెడక పో ర్న్.  

10.2-738-వచనము 
ఇవిిధంబునం బో ర్ుచుండ నొండొర్ుల గద్ా దండంబులు దుముర్ుల ైనం బెండు 
వడక సమద ద్వగేిదండశుండాదండమండిత పచిండంబు లగు బాహ్ుదండంబు 
లపపగ ంచి ముషరటయుదధంబునకు డగ్ఱి.  

10.2-739-లయగాీ హి 

కాల వ స డాుఁచియును గీ ల డలుఁ ద్యిచియును; 
 ద్ాలుములు దూలుఁ బెడకేల వడి వేయిన్ 
ఫాలములు గక్షములుుఁ ద్ాలువులు వక్షములు; 
 వీలి న ముకల్  మ్మదడు నేలుఁ దుముర ై వ ే 
రాల విపులక్షతవిలోలమగు న తుత ర్ులు; 
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 జాలుగ్ని యోల్లుఁ బెనుుఁ గాలువలుగం బే 
తాలమదభూతములు ఖ్ేలనలుఁ జేతులను; 
 ద్ాళ్ములు తట ట చు సల్మలగతి నాడన్.  

10.2-740-ఉతపలమాల 

పకికలుుఁ జ కుకలున్ మ్మడలుుఁ బాణితలంబులచేుఁ బగులుుచున్ 
ముకుకలు నకుకలుంజ వులు ముషరటహ్తిన్ నల్లయంగ గుీదుా చున్ 
డొకకలుుఁ బికకలున్ ఘనకఠోర్పద్ాహ్తి నొంచుచున్ న ఱుల్  
దకకక సుికక కొండొర్ులుఁ ద్ార్కని ప్ేర్కని పో ర  ర్ుగతీన్.  

10.2-741-ఉతపలమాల 

పకికలుుఁ జ కుకలున్ మ్మడలుుఁ బాణితలంబులచేుఁ బగులుుచున్ 
ముకుకలు నకుకలుంజ వులు ముషరటహ్తిన్ నల్లయంగ గుీదుా చున్ 
డొకకలుుఁ బికకలున్ ఘనకఠోర్పద్ాహ్తి నొంచుచున్ న ఱుల్  
దకకక సుికక కొండొర్ులుఁ ద్ార్కని ప్ేర్కని పో ర  ర్ుగతీన్.  

10.2-742-వచనము 
ఇవిిధంబున వజిివజసినిిభంబగు నితరేతర్ ముషరటఘటటనంబుల భినాింగుల ై, 
ర్కతసరకతశరీర్ంబులతోడం బుషరపతాశ్లకంబుల వీుఁకను, జేగుఱుుఁ గ్ండల 
చందంబునను జూపటిట  పో ర్ుచుండుఁ గృషుణ ండు జరాసంధుని 
జనెమర్ణపకిార్ంబు లాతె న ఱుంగుటం జేసర వాయుతనూభవున కలయికలేక 
లావును జేవయుుఁ గలుగునట ి గాుఁ దద్ా్ తంిబునందు దనద్వవాతేజంబు నిల్లప్ర 
యర నిర్సనోపాయం బూహించి సమీర్నందనుండు సూచుచుండ నొకక 
శ్ాఖ్ాగంీబు ర ండుగాుఁ జీర వ ైచి వాని నటి చీర  చంపు మని సంజఞగాుఁ జూప్రన 
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నతండు నా కీలుద్ెల్లసర యవకపీరాకమీుండెై మాగధుం బడుఁద్యిచి వాని పదంబు 
పదంబునం ద్ొికిక బాహ్ుయుగళ్ంబున ర ండవ పదంబుుఁ గదలకుండంబటిట  
మసతకపర్ాంతంబుుఁ బెళ్బెళ్మని చపుపళ్ళుపపతిలి మతతదంతావళ్ంబు 
ద్ాళ్వృక్షంబు సీర్ు చందంబునుఁ బాద జాను జంఘోర్ు కటి మధ్య ాదరాంస కర్ణ 
నయనంబులు వేఱువేఱు భాగంబులుగా వియాలు వాప్ర యార ునుఁ 
బరర్జనంబులు గనుంగ్ని భయాకులుల ై హాహాకార్ంబులు సేసరర్ంత.  

10.2-58- రాజబంధమోక్షంబు 

10.2-743-కంద పదాము 
అనిలజుని దే్వపతి నం 
దనుుఁడును బద్ాెక్షుుఁడును నుద్ార్త నాల్లం 
గనములు సేసర పరాకమీ 
మున కదుాతమంద్వ మోదమునుఁ బొ గడి ర్గ న్.  

10.2-744-కంద పదాము 
వనజాక్షుుఁ డంత గర్ుణా 
వననిధ్వయును భకతలోకవతసలుుఁడును గా 
వున మాగధసుతు సహ్ద్ే 
వునిుఁ బటటముగటెట ుఁ దనివోనితపదవిన్.  

10.2-745-కంద పదాము 
మగధ్ాధ్వనాథునకు ము 
నిగపడి చెఱసాలలను మహాదుఃఖ్ములన్ 
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నొగులుచుుఁ దన పాద్ాంబుజ 
యుగళ్ము చింతించుచుని యురీిశిర్ులన్.  

10.2-746-వచనము 
అయావసర్ంబునుఁ గృషుణ ండు దన ద్వవాచితత ంబున మఱవ నవధర ంపక చెఱలు 
విడిప్రంచిన వార్లు పె్దాకాలంబు కారాగృహ్ంబులుఁ బెకుక బాధలం బడి 
కృశ్రభూతశరీర్ు లగుటంజేసర ర్కతమాంస శూనాంబుల ై 
తిగసరథమాతాివశిషటంబులును, ధూళిధూసర్ంబులు న ైన ద్ేహ్ంబులు గల్లగ  
కేశపాశంబులు మాసర జటాబంధంబు ల ైన శిర్ంబులతో మల్లనవసుత ర ల ై చనుద్ెంచి; 
యపుపడు. 

10.2-747-సీస పదాము 
నవపదెలోచను భవబంధమోచను; 
 భర తశుభాకార్ు దుర తదూర్ుుఁ 
గంగణకేయూర్ుుఁ గాంచనమంజీర్ు; 
 వివిధశ్లభితభూషు విగతద్యషుుఁ 
బనిగాంతకవాహ్ు భకతమహ్ో తాసహ్ు; 
 నతచందజిూట  నునితకిరీట  
హ్ర నీలనిభకాయు వర్ప్ీతక్శ్ేయుుఁ; 
 గటిసూతధి్ార్ు జగద్విహార్ు  

10.2-747.1-తటేగతీి 

హార్ వనమాల్లకా మహితోర్ువక్షు 
శంఖ్చకగీద్ాపదెశ్ార్గ ఙ్్హ్సుత  
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లల్లత శ్రవీతసశ్లభితలక్షణాంగు 
సుభగచార తుి దే్వకీసుతునిుఁ గాంచి.  

10.2-748-చంపకమాల 

భర తముద్ాతుెల ై విగతబంధనుల ై నిజమసతముల్  మురా 
సుర్ర పు పాదపదెములు సో ుఁకుఁగ జాుఁగ ల్ల మొొకిక నముొల ై 
కర్ములు మోడిు యో! పర్మకార్ుణికోతతమ! సజానార త సం 
హ్ర్ణ వివేకశ్రల! మహితాశిీతపో షణ! పాపశ్లషణా!  

10.2-749-ఆటవ లద్వ 
వర్ద! పదెనాభ! హ్ర ! కృషణ ! గోవింద! 
ద్ాసదుఃఖ్నాశ! వాసుద్ేవ! 
యవాయాపమేి్య! యనిశంబుుఁ గావింతు 
మింద్వరేశ! నీకు వందనములు  

10.2-750-ఉతపలమాల 

ధ్ీర్విచార్! మముె భవద్ీయ పద్ాశయీులన్ జరాసుతో 
ద్ార్నిబంధనోగ ీపర తాపము నీ కర్ుణావలోకనా 
సార్ముచేత నార ుతివి; సజానర్క్షయు దుషటశిక్షయు 
నాిర్య నీకుుఁ గార్ాములు యాదవవంశపయోధ్వచందిమా!  

10.2-751-సీస పదాము 
అవధర ంపుము మాగధ్ాధ్ీశిర్ుుఁడు మాకు; 
 బర్మబంధుుఁడు గాని పగయకాుఁడు 
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పకిటిత రాజావ భైవ మద్ాంధ్ీభూత; 
 చేతసుకలము మముెుఁ జ పప నేల? 
కమనీయ జలతర్ంగముల క ైవడి ద్ీప; 
 శిఖ్వోల ుఁ జూడ నసరథర్ముల ైన 
గుర్ుసంపదలు నమిె పర్సాధనకియీా; 
 గమ మే్ద్వ తద్ాబధకంబు లగుచుుఁ  

10.2-751.1-తటేగతీి 

బర్గు ననోానా వ ైరానుబంధములను 
బజిలుఁ గార ంచుచును దుషటభావచితుత  
లగుచు నాసని మృతుాభయంబు దకిక 
మతుత ల ై తిర్ుగుదుర్ు దుర్ెనుజు లంత.  

10.2-752-చంపకమాల 

కడపటిచేుఁత న ైహికసుఖ్ంబులుఁ గోలపడి ర తత  కోర క వ ం 
బడుిఁ బడి యెిండమావులుఁ బిపాసువుల ై సల్లలాశ డాయుచుం 
జ డు మనుజుల్  భవాబిధదర ుఁ జేర్ుఁగలేక నశింతు; ర్టిట  యా 
యిడుమలుఁ బొ ందుఁజాలము ర్మే్శ! తిిలోకశర్ణా! మాధవా!  

10.2-753-ఉతపలమాల 

వేదవధూశిరోమహితవీథులుఁ జాల నలంకర ంచు మీ 
పాదసరోజయుగెము శుభసరథతి మా హ్ృదయంబులందు ని 
తోాద్వతభకితమ్మైుఁ దగ ల్లయుండు నుపాయ మ్మఱుంగుఁబలుక ద్ా 
మోదర్! భకత దుర్ావపయోనిధ్వతార్ణ! సృషరటకార్ణా!  
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10.2-754-కంద పదాము 
అని తను శర్ణము వేుఁడిన 
జననాథుల వలను సూచి సదమలభకాత  
వనచర తుుఁడు పంకజలో 
చనుుఁ డిటిను వార తోడ సదయామతియిెై.  

10.2-755-చంపకమాల 

జనపతులార్! మీ పలుకు సతాము; రాజామద్ాంధచితుత ల ై 
ఘనముగ విపుు లం బజిలుఁ గాఱియుఁ బెట ట టుఁ జేసర కాద్ె వే 
న నహ్ుష రావణార్ుా నులు నాశము నొంద్వర ; కాన ధర్ె పా 
లనమునుఁగాక నిలుున ? కులంబుబలంబుుఁ జిరాయుర్ునితుల్ .  

10.2-756-వచనము 
అద్వ గావున మీ మనంబుల ద్ేహ్ం బనితాంబుగాుఁ ద్ెల్లసర.  

10.2-757-ఉతపలమాల 

మీర్లు ధర్ెముం దగవు మే్ర్యుుఁ దపపక భూజనాళిుఁ బెం 
పార్ుచు సౌఖ్ాసంపదల నందుఁగుఁ బోి చుచు భూర యజఞముల్  
గ్ర్వవృతిత  మతపర్ముగా నొనర ంపుచు మామకాంఘి్ ొపం 
కేర్ుహ్ముల్  భజించుచు నకిల్లబషుల ై చర యింపుుఁ డిముెలన్.  

10.2-758-వచనము 
అటియిన మీర్లు బహి్ెసాయుజా పాిపుత లయెిాదుర్ు; మద్ీయ 
పాద్ార్విందంబులందుుఁ జల్లంపని భకితయుుఁ గలుగునని యానతిచిు యా 
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రాజవర్ుల మంగళ్సాినంబులు సేయించి, వివిధ మణి భూషణ మృదులాంబర్ 
మాలాానులేపనంబు లగసంగ , భోజన తాంబూలాదులం బర తృపుత లం జేసర, 
యునిత ర్థాశి సామజాధ్వర్ూఢులం గావించి, నిజరాజాంబులకుుఁ 
బూజుాలంచేసర, యనిచిన.  

10.2-759-కంద పదాము 
నర్వర్ు ల్మ చందంబున 
ముర్సంహ్ర్ుచేత బంధమోక్షణుల ై సు 
సరథర్హ్రి్ంబులతో నిజ 
పుర్ములకుం జనిర  శుభవిభూతి తల్లర్పన్.  

10.2-760-కంద పదాము 
హ్ర మంగళ్గుణకీర్తన 
నిర్తముుఁ గావించుచును వినిర్ెలమతుల ై 
గుర్ుబంధుపుతత రజాయా 
పర జన మలర్ంగుఁ గృషుణ ుఁ బదెదళాక్షున్.  

10.2-761-వచనము 
బహ్ుపకిార్ంబులం బొ గడుచుుఁ దమతమ దే్శంబులకుం జని.  

10.2-762-కంద పదాము 
నళినదళ్లోచనుుఁడు దముుఁ 
ద్ెల్లప్రన సదధర్ెపదధతినిుఁ దగవర్ుల ై 
యిలుఁ బర పాల్లంచుచు సుఖ్ 
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ముల నుండిర  మహితనిజవిభుతిము లలర్న్.  

10.2-763-వచనము 
ఇట ి  కృషుణ ండు జరాసంధవధంబును, రాజలోకంబునకు బంధమోక్షణంబును 
గావించి, వాయునందన వాసవనందనులుం ద్ానును జరాసంధతనయుం డగు 
సహ్ద్ేవుండు సేయు వివిధంబు లగు పూజలు గ ైకొని, యతని నుండ 
నియమించి, యచోుట  గదల్ల కతిపయపయిాణంబుల నిందపిసిథపుర్ంబునకుం 
జనుద్ెంచి తద్ాా వర్ పది్ేశంబున విజయశంఖ్ంబులు పూర ంచినుఁ బతిిపక్ష 
భయదంబును, బాంధవ పిమోదంబును నగు నమెహాఘోషంబు విని, 
పౌర్జనంబులు జరాతనయు మర్ణంబు నిశుయించి సంతసరలి్లర ; 
వార జాక్షుండును భీమసేన పార్ుథ లతోుఁ బుర్ంబు పవిేశించి ధర్ెనందనునకు 
వందనం బాచర ంచి, తమ పో యిన తెఱంగును నచుట జరాసంధుని 
వధ్వయించిన పకిార్ంబును సవిసతర్ంబుగా న ఱింగ ంచిన నతండు 
విసెయవికచలోచనంబుల నానందబాషపంబులు గుర య, నమాెధవు 
మాహాతెయంబునకుుఁ దమ యందల్ల భకిత సేిహ్ దయాద్వ గుణంబులకుం 
బర తోషంబు నొందుచుుఁ గృషుణ నిం జూచి యిటినియిె.  

10.2-764-సీస పదాము 
కమలాక్ష! సర్ిలోకములకు గుర్ుుఁడవ ై; 
 తేజర ల ి డు భవద్ీయమూర త 
యంశ్ాంశసంభవు లగు లోకపాలుర్ు; 
 నీ యాజఞుఁ దలమోచి నిఖిలభువన 
పర పాల నిపుణుల ై భాసరలుి చుని వా; 
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 ర్టిట  నీ కొక నృపునాజఞ సేయు 
టర్య నీమాయ గాకద్వ నికకమే్? యిేక; 
 మ్మై యద్వితీయమ్మై యవాయంబు  

10.2-764.1-తటేగతీి 

న ైన నీ తేజమున కొక హాని గలద్?ె 
చినెయాకార్! నీ పాదసేవకులకు 
నాతెపర్భేదబుద్వధ  యెింద్ెైనుఁ గలద్ె? 
పుండరీకాక్ష! గోవింద! భువనర్క్ష!  

10.2-59- రాజసూయంబున ఱవేర్ుుట 

10.2-765-వచనము 
అని గోవిందునిం బొ గడి యద్ేావు ననుమతంబునం గుంతీసుతాగజీుండు 
పర్తతతవవిజాఞ ను ల ైన ధర ణీసుర్ులను ఋతిిజులంగా వర యించి.  

10.2-766-సీస పదాము 
సాతావతేయ కశాప భర్ద్ాిజఞప; 
 హ్ూతి విశ్ాిమితి వీతిహ్ో త ి
మ్మైతేయి ప్ెైల సుమంతు మధుచేంద; 
 గ్తమ సుమతి భార్్వ వసరషఠ  
వామద్ేవాకృతవణి కణి జ ైమిని; 
 ధ్ౌమా పరాశరాథర్ి కవషు 
లసరత వ ైశంపాయ నాసుర  భార్్వ; 
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 కతీు వీర్సేన గర్్తిికవా  

10.2-766.1-ఆటవ లద్వ 
ముఖ్ుాల ైన పర్మమునులనుగృపుని గాం 
గేయ కుంభజాంబికేయ విదుర్ 
కుర్ుకుమార్ బంధు కులవృదధ ధ్ార్ుణీ 
సుర్ నరేంద ివ ైశా శూదవిర్ుల.  

10.2-767-కంద పదాము 
ర్ప్రపంప వార్ు హ్రి్ము 
లుపపతిలుఁగ నేుఁగుద్ెంచి యుచితకియీలం 
దపపక కనుుఁగ్నుచుండుఁగ 
నపుపడు విధుాకత నియతుల ై భూమిసుర్ుల్ .  

10.2-768-ఆటవ లద్వ 
కడుఁగ  సవనభూమిుఁ గనకలాంగలముల 
నర థ దునిి పాండవాగజీునకు 
నచట ద్ీక్షచేసర యంచితసిర్ణ మ 
యోపకర్ణముల నలోపముగను,  

10.2-769-వచనము 
ఇట ి  నియమంబున సముచిత కియీాకలాపంబులు నడపుచుండి ర్పుపడు.  

10.2-770-కంద పదాము 
సకలావనీశు ల్లచిున 
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యకలంక సువర్ణర్తి హ్య ధన వసత ర 
పకిర్ంబులు మొదలగు కా 
నుక లందుకొనన్ సుయోధనుని నియమించెన్.  

10.2-771-సీస పదాము 
అర థజాతము గోర నటిట  వసుత వు ల లిుఁ; 
 దగుఁ బంచియిడుఁగుఁ రాధ్ాతనూజు 
సర్సాని పానాద్వ సకలపద్ార్థముల్ ; 
 పాకముల్  సేయింపుఁ బవనతనయుుఁ 
బంకజఞదర్ు నొదాుఁ బాయక పర చర్ా; 
 దవిల్ల కావింప వాసవతనూజు 
సవన నిమితతంబు సంచితదివాంబు; 
 ప్ెంపుతో వేగుఁ దె్ప్రపంప నకులు  

10.2-771.1-తటేగతీి 

ద్ేవగుర్ు వృదధధ్ాతిీసురావలులను 
నర్సర పూజింప సహ్ద్ేవు నఖిలజనులుఁ 
బొ లుచు మృష్ాట ని తతులుఁ దృపుత లను జేయ 
ద్ౌిపద్వని నియమించెను ధర్ెసుతుుఁడు.  

10.2-772-వచనము 
అయావసర్ంబున.  

10.2-773-చంపకమాల 
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హ్ర  శిఖి దండపాణి నికష్ాతెజ పాశి సమీర్ గుహ్ాకే 
శిర్ శశిమౌళి పంకర్ుహ్సంభవ చార్ణ సరదధ  సాధా కి 
నిర్ గర్ుడయర్గామర్గణంబులు వచిు మఖ్ంబుుఁ జూచి య 
చెుర్ువడి తొలి్ల యెివిర్ునుజేయుమఖ్ంబులునింత యొపుపనే  

10.2-774-కంద పదాము 
అద్వగాక యింద్వరావిభు 
పదములు సేవించునటిట  భాగాము గలుగం 
దుద్వుఁ బడయరాని బహ్ు సం 
పద ల విియుుఁ గలవ ? యనుచుుఁ బసిుత తి సేయన్.  

10.2-775-వచనము 
అపుపడు.  

10.2-776-చంపకమాల 

అమర్సమానుల ై తనర్ు యాజకవర్్ములోల్ల రాజసూ 
యమఖ్విధ్ానమంతమిుల నగ ిముఖ్ంబుగుఁ జేసర ధర్ెజుం 
గమీమున వేల్లప్రంపుఁ గతీురాజసమాప్రతద్వనంబునన్ నృపో  
తతముుఁడు గడంగ  యాజకసదసా గుర్ుద్విజకోటిుఁ బెంపునన్.  

10.2-777-వచనము 
పూజించునపుప డందగపీూజార్ుి  ల విర్ని యడిగ న సదసుాలు దమకుుఁ ద్య ుఁచిన 
విధంబులం బలుక వార  భాషణంబులు వార ంచి వివేకశ్రలుండును, 
జతుర్వచనకోవిదుండును నగు సహ్ద్ేవుండు భగవంతుండును, 
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యదుకులసంభవుండును న ైన శ్రకీృషుణ నిం జూప్ర “యిమెహాతుెని 
సంతుషుట ంజేసరన భువనంబు లనిియుం బర తుషరటం బొ ందు” నని చెప్రప ధర్ెజుం 
జూచి యిటినియిె.  

10.2-778-ఉతపలమాల 

కాలము ద్ేశమున్ గతీువుుఁ గర్ెముుఁ గర్తయు భోకతయున్ జగ 
జాా లముద్ెైవమును్ ర్ువుసాంఖ్ాముమంతిమునగ ియాహ్ుతుల్  
వేళ్లు విపుు లున్ జనన వృద్వధ  లయంబుల హేతుభూతముల్  
ల్మలలుఁ ద్ాన యిెై తగ వ ల్లంగ డు న కకటితేజ మీశుుఁడున్.  

10.2-779-చంపకమాల 

ఇతుఁడె యితండు గనుి లగకయించుక మోడిున నీ చరాచర్ 
సరథతభువనంబు లనిియు నశించు నితం డవి విచిుచూచినన్ 
వితతముల ై జనించుుఁ బభివిషుణ ుఁడు విషుణ ుఁడు న ైన యటిట  యిా 
కతీుఫలదుండుగా కొర్ుుఁ డొకం డెట  లర్ుి ుఁడు శిషటపూజకున్?  

10.2-780-ఉతపలమాల 

ఈ పుర్ుష్ో తతమున్ జగదధ్ీశు ననంతుని సర్ిశకుత ుఁ జి 
దూిపకు నగపీూజుఁ బర తోషరతుుఁ జేయ సమసత  లోకముల్  
వే పర తుషరట ుఁ బొ ందుుఁ బృథవవీవర్! కావున నీవు కృషుణ నిన్ 
శ్రపీతిుఁ బూజసేయు మ్మడసేయక మాటలు వేయు నేటికిన్?  

10.2-781-కంద పదాము 
అని సహ్ద్ేవుుఁడు పల్లకిన 
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విని యచుటి జనులు మనుజవిభులును ఋషులున్ 
మునుకొని మనములు మోదము 
దనుకుఁగ నిద్వ ల సస యనిర  ధర్ెజుుఁ డంతన్.  

10.2-782-కంద పదాము 
మునిజనమానసమధుకర్ 
వనజాతముల ైన యటిట  వార జదళ్లో 
చను పదయుగళ్పకి్ా 
ళ్న మొగ ుఁ గావించి తజాలంబులు భకితన్.  

10.2-783-కంద పదాము 
తానును గుంతియు ననుజులు 
మానుగ దుిపద్ాతెజయును మసతకములుఁ బెం 
పూనిన నియతి ధర ంచి మ 
హానందము బొ ంద్వ ర్తిశయప్ీితిమ్మయిన్.  

10.2-784-కంద పదాము 
చంచతాకంచన ర్ుచిరో 
దంచితవసత రముల నూతనార్కపభిలన్  
మించిన ర్తిములం బూ 
జించనె్ ధర్ెజుుఁడు కృషుణ  జిషుణ  సహిషుణ న్.  

10.2-785-వచనము 
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ఇట ి  పూజించి యానందబాషపజల బిందుసంద్యహ్కందళిత 
నయనార్విందంబులం గోవిందుని సుందరాకార్ంబు దర శంపుఁ జాలకుండె; నట ి  
పూజితుండెై తేజర లుి  పుండరీకాక్షు నిరీక్ించి హ్సతంబులు నిజమసతకంబుల 
ధర ంచి వినుతుల సేయుచు, నఖిలజనంబులు జయజయ శబాంబు ల్లచిుర ; 
ద్ేవతలు వివిధ తూర్ాఘోషంబులతోడం బుషపవరి్ంబులు గుర యించి; 
ర్యావసర్ంబున.  

10.2-786-కంద పదాము 
దమఘోషసుతుుఁడు దద్విభ 
వము సూచి సహింప కలుక వటిలిుఁగా బీ 
ఠము డిగ ్  నిల్లచి నిజ హ్ 
సతము ల తిత  మనోభయంబు దకికనవాుఁడె.ై  

10.2-787-వచనము 
అపుప డపుపండరీకాక్షుండు వినుచుండ సభాసదులం జూచి యిటినియిె. 

10.2-60- శిశుపాలుని వధ్వంచుట 

10.2-788-కంద పదాము 
చాలుుఁ బురే యహ్హా! యిా 
కాలము గడపంగ దుర్వగాహ్ం బగు నీ 
తేలా తప్ెపను నేుఁ డమ 
బాలకు వచనములచేతుఁ బాిజుఞ ల బుదుధ ల్ ?  

10.2-789-వచనము 
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ఇట ి  దప్రపన తెఱం గ టటనినుఁ బాతాిపాత ివివేకంబు సేయనేర ున 
విజాఞ ననిపుణులు, నునితసతతవ గర షుఠ లు, బహ్ువిధ తపో వతి నియమశ్రలుర్ు, 
ననలపతేజులు, మహ  శిర్ాశకితధర్ులుుఁ, బర్తతతవవేదులు, 
నఖిలలోకపాలపూజితులు, విగతపాపులుుఁ బర్మయోగీందుిలు నుండ వీర ం 
గ ైకొనక వివేకర్హితుల ై గోపాలబాలునిం బూజసేయుటకు న ట ి  సమెతించిర ; 
పురోడాశంబు సృగాలంబున కర్ింబగునే? యద్వయునుంగాక.  

10.2-790-సీస పదాము 
గుర్ుద్ేవశూనుాండు కులగోతరి్హితుండు; 
 దల్లదండుి ల విరో తడవుఁ గాన 
మపుపలుఁ బొ ర్ల డు నాద్వమధ్ాావసా; 
 నంబులం దర్య మానంబు లేదు 
బహ్ుర్ూప్రయైెి పె్కుకభంగుల వర తంచు; 
 వావి వర్తనములు వర్ుస లేవు 
పర కింప విగతసంబంధుండు తలపోయ; 
 మా నిమితతంబున మాని సయిెాుఁ  

10.2-790.1-తటేగతీి 

బర్ుఁగ మునుి యయాతిశ్ాపమునుఁ జేసర 
వాసర క కకదు యిా యదువంశమ్మలి 
బహి్ెతేజంబు న లిుఁ గోలపడిన యితుఁడు 
బహి్ెఋషర సేవుాుఁ డగున  గోపాలకుండు?  

10.2-791-కంద పదాము 
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జార్ుుఁడు జనాెవధ్వయును 
జఞర్ుుఁడు ముపో పకలాుఁడు సుమహితపూజా 
చార్కియీలకు నర్ుి ుఁడె 
వార్క యితుఁడ నుచు నశుభవాకాసూుర తన్.  

10.2-792-చంపకమాల 

అని తను దూఱనాడిన మురాంతకుుఁడా శిశుపాలు వాకాముల్  
విని మద్వుఁ జీర కిం గ్నుఁడు విశీుతఫేర్వ రావ మాతెుఁ గ ై 
కొనని మృగేందుిరీతి మునికోటియు రాజులుుఁ బదెనాభు నా 
డిన యవినీతి భాషలకు డెందమునం గడు వంత నొందుచున్.  

10.2-793-ఉతపలమాల 

వీనులుమూసరకొంచు వినవిసెయ మంచు ముకుంద! మాధవా! 
శ్రనీిధ్వ! వీని నేగతికిుఁ జరే ుద్ొ  యంచు దురాతుెుఁ ద్వట ట చు 
నాి నర్నాథులున్ మునులు నచుట నిలిక పో వుఁ బాండు సం 
తానము లపమేి్య బలదర్ప మహ్ో దధత రోషచితుత ల ై.  

10.2-794-వచనము 
అపుపడు కేకయ సృంజయభూపతులుం ద్ామును వివిధ్ాయుధ పాణుల ై 
యదల్లు నిల్లున వాుఁడును బిఱుతివక యదల్లు పలకయు వాలునుం గ ైకొని, 
భుజాగర్ిదురాిర్ుండెై గోవిందునిుఁ దదనువర్ుత ల ైన వార్లం గుప్రతుండెై నింద్వంప 
నముెకుందుం డాగహీ్ంబున లేచి తన కటెటదుర్ న ద్వర ుయుని శిశుపాలుని 
ర్ూక్ేక్షణంబుల వీక్ించుచు, నా క్షణంబ తనెసతకంబు నిశితధ్ారా కరాళ్ంబెైన 
చకంీబున నవకపీరాకమీుండెై ర్ుధ్వర్ంబు ద్ొర్ుఁగం దునుమ నమెహాకలకలం 
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బాకర ణంచి చైెదాబలంబులు దద్ీయపక్షచర్ుల ైన భూపతులును గనుకనిం బఱచి; 
ర్యావసర్ంబున.  

10.2-795-కంద పదాము 
మునివర్ులును జనపతులును 
గనుుఁగ్ని వ ఱుఁగందుఁ జ ైదుాగాతమిునందుం 
డనుపమ తేజము వ లువడి 
వనజఞదర్ు దే్హ్మందు వడిుఁ జొచెు నృపా!  

10.2-796-వచనము 
అనిన మునివర్ునకు భూవర్ుం డిటినియిె.  

10.2-797-కంద పదాము 
కమలాక్షుని నింద్వంచిన 
దమఘోషతనూభవుండు ద్ార్ుణ మల కూ 
పమునుం బొ ందక యిే కిీయ 
సుమహితమతిుఁ గృషుణ నందుుఁ జొచెు మునీంద్ాి!  

10.2-798-వచనము 
అనిన శుకయోగ  రాజయోగ  కిటినియిె.  

10.2-799-మతేతభ వికీీడతిము 
మధుద్ెైతాాంతకుమీుఁద్వ మతసర్మునన్ మతిత లి్ల జనెతియా 
వధ్వ యిే ప ి దుా ుఁ దద్ీయ ర్ూప గుణ ద్వవాధ్ాాన పారీణ ధ్ీ 
నిధ్వ య్టన్ శిశుపాలభూవిభుుఁడు తా నిర్ూధ త సరాిఘుుఁడెై 
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విధ్వ ర్ుద్ాిదుల కందరాని పదవిన్ వే ప ంద్ె నురీిశిరా!  

10.2-61- ధర్ెరాజాదుల అవబృథంబు 

10.2-800-వచనము 
అంత ధర్ెనందనుండు ఋతిిగ్ణంబులను సదసుాలను బహ్ుదక్ిణలం దనిప్ర 
వివిధ్ార్ునలం బూజించి యవభృథసాినకియీా పర తోషంబున. 

10.2-801-సీస పదాము 
ముర్జ మృదంగ గోముఖ్ శంఖ్ డిండిమ; 
 పణవాద్వ ర్వము లంబర్ము నిండుఁ 
గవి సూత మాగధ గాయక వంద్వ వ ై; 
 తాళిక వినుతు లందంద బెర్య 
వితతమరా్ళ్ వేణు వీణార్వంబుల; 
 గతులకు నర్తకీగతులు సెలుఁగుఁ 
దర్ళ్ విచితిక ధిజపతాకాంకిత; 
 సాందన గజ వాజిచయముల కిక  

10.2-801.1-తటేగతీి 

సుత సహ్ో దర్ హిత పురోహితజనంబు 
గటక కేయూర్ హార్ కంకణ కిరీట 
వసత ర మాలాానులేపనవాితములను 
విభవ మొపాపర్ుఁ గ ైసేసర వ డల నంత.  

10.2-802-వచనము 
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మఱియు యదు సృంజయ కాంభోజ కుర్ు కేకయ కోసల భూపాల ముఖ్ుాలు 
చతుర ిధ సేనాసమే్తుల ై ధర్ణి గంప్రంప వ నిడి నడతేర్ 
ఋతిిఙ్ిికాయంబును సదసుాలను బహి్ె ఘోషంబు లగలయ మునిిడికొని 
శ్లభమానానూన పభిాభాసమాన సువర్ణమయమాల్లకా ద్వవామణిహార్ంబులు 
గంఠంబునం ద్ేజర లి నునిత జవాశింబులం బూనిున పుషపర్థంబు గళ్తి 
సమే్తుండెై యిెకిక యతిమనోహ్ర్ విభవాభిరాముండెై చనుద్ెంచు చుండె; 
నపుపడు వారాంగనా జనంబులు దమ తమ వార్లం గూడికొని.  

10.2-803-సీస పదాము 
కనకాద్వసిానుసంగత కేకినుల భాతిుఁ; 
 గ్ీముెళ్ళు వీుఁపుల గునిసర యాడుఁ 
దర్ళ్ తాటంక ముకాత ఫలాంశుదుాతుల్ ; 
 చెకుకటదాములతోుఁ జ ల్లమిసేయుఁ 
బొ లసర యదృశామ్మై పో ని కొీమ్మెఱుుఁగుల; 
 గతులుఁ గటాక్షద్ీధ్వతులు దనర్ 
మంచుప్ెై న గయ నుంకించు జకకవ లనుఁ; 
 జనుిలు జిలుుఁగు కంచలల నఱుమ  

10.2-803.1-తటేగతీి 

మహితకుచభార్కంప్రతమధా లగుచు 
నర థ మొలనూళ్ళు మ్మఱయుఁ బయాదలు జార్ుఁ 
గర్సరోజాతకంకణకిణనములును 
జర్ణనూపుర్ఘోషముల్  సందడింప.  
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10.2-804-వచనము 
మఱియు నయిాందువదన లందంద మందగమనంబునం జ ందు ఘర్ెజల 
బిందుసంద్యహ్ కందళిత మందహాసచంద్వకిాసుందర్ వదనార్విందంబుల 
నింద్వంద్వర్ ర్ుచిర్ చికుర్బృందంబులు చిందఱవందఱల ై సందడిగ్న, 
నమంద్ానందహ్ృదయల ై, సువర్ణశృంగ సంగతంబుల ైన సంకుమద మలయజ 
ముఖ్ సుర్భితోయంబులు సముద్ాయంబుల ై తమ తోయంబులవార  పయిం 
జలుి చుుఁ బెంద్ొవలుఁ గ ందల్లర్ుల ర్చియించిన చిమెనగోీవులుఁ ద్ావులు గల 
పూుఁద్ేనియలు నించి, వావులు దె్ల్లప్ర, ఠేవలు మీఱుఁ, గేవీల నుండి యిముెలం 
గని చిముెచుుఁ, మృగమద కుంకుమ పంకంబును గ్ంకక బింకముల జంక న 
లగలయం బంకజ సనిిభంబు లగు మొగంబుల నేమఱించి చర్ుముచు 
నులింబులు పలివింపుఁ బెలిడర  యంద్వయలు గలుి గలిని మొర్యుఁ 
గేళీ్ళి ద్ాుఁట చుం జార్ు చంద్వికాసార్ ఘనసార్ధూళి మిళిత ర్జనీపరాగంబు 
రాగంబు ర్ంజిలిం గర్ంబులం బుచిుకొని శిర్ంబులం జలుి చుుఁ జితతంబుల 
నమెతతకాశినుల వృతతంబులగు కుచంబుల క తుత వతుత మని బితతర ంచు 
పువుిగుతుత లం దతతఱంబున వేయిుచుుఁ బర హ్సరంచుచు ననోానాకర్ కిసలయ 
కనకకర్ండభర తంబగు పనీిటం జ ంగావి జిలుుఁగుుఁ బుటటంబులు దటటంబుగాుఁ 
ద్య ుఁగ  మర్ెంబులు బయలు పడిన నగ్లంబు లగు సరగు్ లకు నొప్రపదంబులగు 
తమ కనుఱెపప లడాంబు సేయుచుుఁ బుర్ుషులుం ద్ాము నారామ లభిరామల్మలా 
ర్సో కుత  ల నయ నంతర్ంగంబుల సంతసంబునం బంతంబుల్లచుుచు వసంతంబు 
లాడి ర్వేిళ్ నతుల విమానార్ూఢుల ైన యిందపిుర్ంధ్ీజినంబులుంబో ల  
హాటకశిబిక ల కిక, నిజచేటికాజనంబులు సేవింపుఁ జనుద్ెంచు 
భూకాంతకాంతాజనంబులం దమ సర్సంబులకు నర్ింబుల ైన ధర్ణీపాల 
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వధూలలామంబు లాదర ంచు చెలులప్ెైుఁ దమ సఖీజనంబులం బుర కొల్లప 
చలి్లంచుచు భావగర ాతంబులగువార  చతుర్సర్సో కుత ల మందహాసచంద్వకిలు 
ముఖ్కమల ల్మలావిలాసలక్ిెం బోి ద్వసేయం జని ర్విిధంబున నిజసామాొజా 
విభవంబు పూజాంబుగా నజాతశతుిండు గంగాపవిాహ్ంబున కర గ  యందు 
నిజవధూయుకుత ండెై శ్ాసోత ర కతపకిార్ంబున నవభృథసాినం బాచర ంచె; నా 
సమయంబున. 

10.2-805-కంద పదాము 
అనిమిషదుందుభి ఘన ని 
సినములు వీతెంచెుఁ బుషపవరి్ము గుర సెన్ 
మునిద్ేవప్రతృమహమసుర్ 
వినుతుల ర్వ మ్మసుఁగ  నపుడు విమలచర తాి!  

10.2-806-కంద పదాము 
నర్ుల టిట  పాపు ల ైనను 
గర్ మర థని న ద్వా  సేసర గతకలెషుల ై 
చర యింతు ర్టిట  యవభృథ 
మర్ుదుగుఁ గావించి ర లమి నఖిలజనంబుల్ .  

10.2-807-ఆటవ లద్వ 
అంత ధర్ెతనయుుఁడభినవమృదుల దు 
కూల సుర్భికుసుమమాల్లకాను 
లేపనములు ర్తిద్ీప్రతభూషణా 
వళ్ళలు ద్ాల్లు వ ైభవమున నొప్ెప.  
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10.2-808-వచనము 
అంత నవభృథసాినానంతర్ంబున మర్ల్ల చనుద్ెంచి,  

10.2-809-ఉతపలమాల 

పాండుతనూభవాగజీుుఁడు పాండుయశ్లనిధ్వ భాసమాన మా 
రాత ండనిభుండు యాజక సదసా మహమసుర్ మిత ిబంధు రా 
ణెండల్లుఁ బూజ సేసర బుధమానాచర తుిడు వార  కిచెునొం 
డొండ దుకూలర్తి కనకోజావలభూషణముఖ్ావసుత వుల్ .  

10.2-810-వచనము 
అట ి  నారాయణపరాయణుల ై ద్ేవసమాన పకిాశపభిావంబుల 
సకలనర్నారీలోకంబు లనర్ాయర్తిమయభూషణ మాలాానులేపనంబులు ధర ంచి 
పర్మానంద భర తాతుెల ై యిెప్రపయుండి; ర్ంత.  

10.2-811-చంపకమాల 

సునిశితభకితుఁ దనెఖ్ముుఁ జూడుఁగ వచిున యటిట  దే్వతా 
ముని ధర్ణీసుర్పకిర్ భూవర్ విడాన శూదకిోటి య 
జానవర్చందుిచే నుచిత సతకృతులం బర తోషచితుత ల ై 
వినయముతోడ ధర్ెజుని వీడొకని పో వుచుుఁ బెకుకభంగులన్.  

10.2-812-చంపకమాల 

హ్ర చర్ణాంబుజాతయుగళార్ుకుుఁడెై ప్ెనుప ందు పాండుభూ 
వర్సుతరాజసూయమఖ్ వ ైభవమున్ నుతియించుచున్ సమా 
దర్మున నాతెభూముల కుద్ార్త నేుఁగ ర  ధర్ెసూనుుఁడున్ 
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సర్సరజనేతుిుఁ ద్ా ననుపుఁజాలక యుండు మటంచు వేుఁడినన్.  

10.2-813-వచనము 
ఇట ి  పాండవాగీజుపాిర్థనం గ ైకొని ద్ామోదర్ుండు సమసత  యాదవులను 
గుశసథల్లకిుఁ బో వంబనిచి కతిపయ పర జనంబులుం ద్ానును నతనికిుఁ 
బిియంబుగాుఁదనిగర్ంబునుఁ బమిోదంబున నుండె” నని చెప్రప మఱియు 
నిటినియిె.  

10.2-814-చంపకమాల 

జనవర్! పాండుభూపతనుజాతుుఁడు దుసతర్మౌ మనోర్థా 
బిధని సర్సీర్ుహాక్షుుఁ డను తెపప కతంబున ద్ాుఁటి భూర  శ్ల 
భనయుతుుఁడెై మనోర్ుజయుుఁ బాసర ముద్ాతెకుుఁడెై వ ల్లంగ  న 
వినర్ుహ్నాభుద్ాసజనవర్ుాలకుం గలవే యసాధాముల్ ?  

10.2-815-వచనము 
అటిట  యెిడ.  

10.2-816-ఆటవ లద్వ 
రాజసూయమఖ్ వర్పభిావమునకు 
నఖిలజనులు మోదమంద్వ ర్పుడు 
కలుషమానసుండు కులపాంసనుుఁడు సుయో 
ధనుుఁ డొకండు దకక ధర్ణినాథ!  

10.2-817-వచనము 
అనిన విని శుకయోగీందుినకుుఁ బరీక్ినిరేందుిం డిటినియిె.  
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10.2-818-ఆటవ లద్వ 
అఖిల జనుల క లి నానందజనకమ్మై 
యెినయు మఖ్ము కుర్ుకులేశిర్ునకుుఁ 
గర్ మసహ్ామ్మనై కార్ణ మ్మయాద్వ 
యెిఱుుఁగుఁ బలుకు నాకు నిదధచర త!  

10.2-819-చంపకమాల 

అనిన మునీందుిుఁ డిటిను ధరాధ్వపుతోుఁ గుర్ురాజు పాండు నం 
దనులద్ెసనినేక దుర తంబులు నిచులుుఁ జేయుచుండు న ై 
నను నొకనాుఁడు పంకర్ుహ్నాభ దయాపర లబధభూర  శ్ల 
భనజిత ద్ేవద్ెైతానర్పాలకరాజార్మామహ్తతవమ్మై.  

10.2-820-చంపకమాల 

వ లయు ననూనసంపదల విశీుతకీర్ుత లు మినుి ముటటుఁ బెం 
పలర న పాండుభూవర్సుతాగజీుుఁ డంతిపుర్ంబులోన ను 
జావలమణిభూషణాంశుర్ుచిజాలము బర్ిుఁ బయోజనాభు ను 
తకల్లక భజించుచున్ ఘనసుఖ్సరథతి భూర మనోహ్రాకృతిన్.  

10.2-821-వచనము 
ఉండం గనుంగ్ని; యద్వయునుంగాక, యొకకనాుఁడు లల్లతాషటమీ 
శశ్ాంకబింబంబులం విడంబించుచు నిందనిీలర్ుచినిచయంబు నపహ్సరంచు 
కుటిలకుంతలంబులు నటనంబు సలుపం దనర్ు నిటలఫలకంబులును, 
బుషపచాపుచాపంబు ర్ూపునేపుమాపు భూియుగోపాంతంబుల ై సౌద్ామనీద్ామ 
ర్ుచిసోత మంబుల ై, కరాణ ంతసీమంబుల ై యంజనంబులతోడ ర్ంజిలుి  
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నేతకింజంబులును, నవమలి్లకాముకుళ్ విభాసరత దంతమరీచికా నిచయోద్ీాప్రత 
మందహాసచంద్వకిాధవళితంబులును, ముకురోపమితంబుల ై 
కర్ణకుండలమణిమరీచి జాలంబులు బెర్సర బహ్ుపికార్ంబులుఁ బర్ింబొ లుచు 
కపో లపాల్లకలును, విలసరత గ ైువేయక ముకాత ఫలహార్ నిచయంబుల 
కిముెచూపక మిసమిసని పసగల మ్మఱుంగులు గ ఱికొన మీటినంబగులు ననం 
బొ గడందగ  మొగంబులకుం బుటంబుల గయు నుతుత ంగప్ీనకుచభార్ంబుల వేిుఁగు 
లాుఁగలేక తూుఁగాడుచుం గర్తల పర మే్యంబులగు మధాభాగంబులును, 
ఘనజఘనమండ లావతీర్ణకాంచన కాంచీకలాప కింకిణీకలకల 
నినాద్య లిసరతంబులగు కటిపది్ేశంబులును, సలిల్లత హ్లిక పలివకాంతుల 
మొలింబులుఁ గ్లిలుగ్ని యభిరామంబుల ై శ్లభిలుి  పదపాణితలంబులును, 
నలసగతులం బదంబులం దనర్ు మణినూపుర్ంబులు గోపుర్ంబులం 
బతిిసినంబు లగలయ మొర్య నలర్ు చర్ణార్విందంబులును, ర్తివలయ 
కంక ణాంగుళీయకాద్వ వివిధ భూషణదుాతినిచయంబు లుషణమరీచి 
కర్నిచయంబుల ధ్వకకర ంప వ లుంగు కర్కంజంబులును, మృగ మద ఘనసార్ 
హ్ర చందనాగర్ు కుంకుమపంకంబుల భాసుర్ంబులగు వాసనలు 
నాసార్ంధింబులకు వ కకసంబుల ై ప లయు సౌభాగాంబులు గల్లగ  చెైతనాంబు 
నొంద్వన మాణికాపుబొ మెల విధంబున గగన మండలంబు నిర్్మించి, 
వసుధ్ాతలంబున సంచర ంచు చందరిేఖ్ల చెలువున శృంగార్ర్సంబు 
మూరీతభవించిన జగంబుల మోహ్పఱచు మోహినీద్ేవతలచందంబున, విల 
సరంచు మాధవ వధూసహ్సింబుల సంగతిని సౌద్ామనీలతయునుం బో ల  
నొపుపచుండెడు దుిపదరాజనందన విభవంబును రాజసూయ 
మహాధిరోతసవంబునం జూచి చితతంబుతతలపడ సుయో ధనుండు 
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సంతాపానలంబునం గాీుఁగుచుండె; నంత నొకకనాుఁడు ధర్ెనందనుుఁడు 
నిర్ెలంబగు సభాభవనంబునకుం జని. 

10.2-822-సీస పదాము 
సుత సహ్ో దర్ పురోహిత బాంధవామాతా; 
 పర చార్ భటకోటి బలసర కొలువుఁ 
గల్లత మాగధ మంజు గానంబుుఁ బాఠక; 
 పఠన ర్వంబును బమిద మొసుఁగుఁ 
గంకణ ఝణఝణతాకర్ంబు శ్లభిలి; 
 సర్సరజాననలు చామర్ముల్లడుఁగ 
మయ వినిర ెత సభామధాంబునను భాస; 
 మాన సరంహాసనాసీనుుఁ డగుచు  

10.2-822.1-తటేగతీి 

నమర్ గణములు గ్లువుఁ బెంపార్ు ననిమి 
షేందుిక ైవడి మ్మఱసర యుప్ేందుిుఁ డలర్ 
సర్సుఁ గ్లువుని యతతఱి దుర్భిమాని 
కోీధమాతసర్ాధనుుఁడు సుయోధనుండు.  

10.2-823-ఉతపలమాల 

కాంచనర్తిభూషణ నికాయముుఁ ద్ాల్లు సముజావలపభిో 
దంచితమూర త నొప్రప ఫణిహార్ులు ముందటుఁ గంీదు వాయ వా 
ర ంచ సహో్ దర్ుల్  నృపవరేణుాలు పార్శవములన్ భజింప నే 
తెంచెను రాజసంబున యుధ్వషరఠ ర్ుపాల్లకి వ ైభవోనితిన్.  
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10.2-62- సుయోధనుడుద్ెిళ్ళుట 

10.2-824-వచనము 
అట ి  సనుద్ెంచి మయమాయామోహితంబెైన సభాసథలంబు నందు.  

10.2-825-కంద పదాము 
సల్లలములు లేని ఠావున 
వలువలు వ స న గయుఁ ద్వగ చి వార్క తోయం 
బులు గల చోటను జేలం 
బులు దడియుఁగుఁ బడియిె నిజవిభుతిము దఱుుఁగన్  

10.2-826-కంద పదాము 
ఆ విధమంతయుుఁ గనుుఁగ్ని 
పావని నవుిటయు నచటి పార థవులును గాం 
తావల్లయును యమతనయుుఁడు 
వావిర ుఁ జేసనిుఁ దముె వార ంపంగన్.  

10.2-827-వచనము 
ద్ామోదరానుమోద్వతులయి మహార్వంబుగాుఁ బర హాసంబులు చేసరన 
సుయోధనుండు లజాఞ వనతవదనుండెై కుప్రతమానసుం డగుచు నయెిాడ 
నిలువక వ లువడి నిజపుర్ంబునకర గ ; నయావసర్ంబున ధ్ీవిశ్ాలు ర ైన 
సభాసదులగు నచుటి జనంబుల కోలాహ్లంబు సంకులంబెైన నజాతశతుిండు 
చితతంబున వినిన ై యుండె; నపుపండరీకాక్షుండు భూభార్ నివార్ణకార్ణుం 
డగుటంజేసర దురోాధను నపహాసంబునకుం గాదనండయిెా; నంత.  
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10.2-828-కంద పదాము 
హ్ర  ధర్ెసుతుని వీడొకని 
తర్ుణీ హిత బంధుజన కదంబము గ్లువం 
బర తోషమునుఁ గుశసథల 
పుర్మునకుం జనియిె మోదమున నర్నాథా!  

10.2-829-చంపకమాల 

జనవర్బంధమోక్షణముుఁ జ ైదావధంబును బాండురాజ నం 
దన మఖ్ర్క్షణంబును నుద్ార్తుఁ జేసరన యటిట  దే్వకీ 
తనయుచర త ిభాసుర్ కథా పఠనాతుెలు గాంతు ర షట శ్ల 
భన బహ్ుపుతత ర కీర్ుత లును భవావివేకము విషుణ లోకమున్.  

10.2-830-కంద పదాము 
అని శుకయోగీందుిండ 
మెనుజేందుినిుఁజూచి పల్లక  మఱియును శ్రకీృ 
షుణ ని యదుాత కర్ెంబులు 
వినిప్రంతుం జితతగ ంపు విమలచర తాి!  

10.2-63- సాలుిండు ద్ాిర్కనిిరోధ్వంచుట 

10.2-831-సీస పదాము 
వసుధ్ేశ! విను; మును వ ైదర ా పర ణయ; 
 వేళ్ దుర్ెద శిశుపాలభూమి 
వర్ునకుుఁ ద్యడపడ నర్ుద్ెంచి సైెనికా; 
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 వల్లతోడుఁ ద్ొడర  ద్యర్బలము దూల్ల 
హ్ర చేత నిర ాతుల ైన రాజులలోనుఁ; 
 జ ైదుాని చెల్లకాుఁడు సాలిభూమి 
పతి జరాసంధ్ాద్వ పార థవపకిర్ంబు; 
 విన మతసరానల విపులశిఖ్ల  

10.2-831.1-తటేగతీి 

ధ్ాతిి నిటమీుఁద వీతయాదవము గాుఁగుఁ 
గడుఁగ  సేయుదునని దురాగీహ్ముతోడుఁ 
బంతములు పల్లక యటుఁ జని భర తనిషఠ ుఁ 
దపము కావింపుఁ బూని సుసథలమునందు.  

10.2-832-కంద పదాము 
ధృతి వదలక యుగసీరథతిుఁ 
బతిిద్వనమును బిడిక ుఁ డవనిర్జ మశనముగా 
నతినియమముతో నా పశు 
పతి శంకర్ు ఫాలనయను భర్ు్  నుమే్శున్.  

10.2-833-కంద పదాము 
చెదర్ని నిజభకితని ద 
తపదపదెము లాతె నిల్లప్ర పాయక యొక యేిుఁ 
డుద్వతకియీ భజియించిన 
మదనార యు వాని భకిత మహిమకు వశుుఁడెై.  
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10.2-834-కంద పదాము 
బో ర్నుఁ బతిాక్షంబెై 
కోర నవర్ మే్మి యైెినుఁ గ్సర్క యితుత న్ 
వార్క వేుఁడు మటనిను 
నా రాజతపో ధనుండు హ్ర్ునకుుఁ బీితిన్.  

10.2-835-తేటగతీి 

వందనం బాచర ంచి యానంద వికచ 
వదనుుఁడెై నొస లంజల్లుఁ గద్వయుఁ జేర ు 
శితీదయాకార్! ననుి ర్క్ించెద్ేని 
న ఱుుఁగ వినిప్రంతు వినుము మద్ీప్రసతంబు.  

10.2-836-తేటగతీి 

గర్ుడ గంధర్ి యక్ష రాక్షస సురేంది 
వర్ులచే సాధాపడక నా వలయు న డల 
నభపిథమునుఁ ద్వర గ డు నటిట  మహిత 
వాహ్నము నాకు దయసేయు వర్ద! యిాశ!  

10.2-837-వచనము 
అని అభార థంచినం బసినిండెై హ్ర్ుండు వాని కోర క కనుర్ూపం బెైన పుర్ంబు 
నిర ెంప మయుని నియోగ ంచిన నతండును “నటి చేసెద” నని 
కామగమనంబును నతివిసత ృతంబునుగా లోహ్ంబున నిర ెంచి సౌభకంబను 
నామంబిడి సాలుిన కిచిున వాుఁడును బర్మానందంబునం బొ ంద్వ 
తద్విమానార్ూఢుండెై యాదవుల వలని పూర్ివ ైర్ంబుుఁ దలంచి 
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దరాపంధచేతసుకండెై ద్ాిర్కానగర్ంబుప్ెైుఁజని నిజసేనాసమే్తంబుగాుఁ 
దతుపర్ంబు నిరోధ్వంచి. 

10.2-838-సీస పదాము 
సర దుపవన సరోవర్ములు మాయించి; 
 బావులు గలుఁచి కూపములు సెఱిచి 
కోటలు వ స వీటతాటముల్  గావించి; 
 పర ఖ్లు పూడిు వపిములు దొ్ిబిబ 
యటటళ్ళి  ధర్ుఁ గూల్లు యంతమిుల్  దునుమాడి; 
 కాంచనధిజపతాకములు నఱక ి
భాసుర్ గోపుర్ పాిసాదహ్రేెయందు; 
 శ్ాలాంగణములు భసెములు చేసర  

10.2-838.1-తటేగతీి 

విమల కాంచనర్తాిద్వ వివిధవసుత  
కోటి న లిను నందంద కొలిపుచిు 
పజిలుఁ జ ఱపటిట  దొ్ర్లను భంగప్ెటిట 
తఱిమి యిబాంగ ుఁ బెకుకబాధల నలంచి.  

10.2-839-చంపకమాల 

మదమున నంతుఁ బో వక విమానయుతంబుగ నభవిీథవకిన్ 
గ్దకొని యేిపుమ్మై న గసర కొంకక శకిత శిలా మహమర్ుహ్ 
పదిర్ము లోల్లమ్మైుఁ గుర సర బంధుర్భూమిపరాగ శర్కర్ల్  
వదలక చలుి చున్ వలయవాయువుచే ద్వశ లావర ంచుచున్.  
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10.2-840-వచనము 
అటిటయిెడ.  

10.2-841-కంద పదాము 
చట లపుర్తయిదనుజఞ 
తకటదుసతర్ బాధామానధ్ార్ుణిగతి న 
పుపటభేదన మ్మంతయు వి 
సుుటప్ీడం జ ంద్వ వగల సుడివడుచుండన్.  

10.2-842-చంపకమాల 

కని భగవంతుుఁడున్ ర్థవశిఖ్ామణియునిగు ర్కిెణేయుుఁ డ 
జానముల నోడకుండుుఁ డని సంగర్క్తుక మొపప ద్వవా సా 
ధనములుఁ బూని సైెనిక కదంబము గ్లి ననూన మీన కే 
తన ర్ుచి గాీల నునితర్థసరథతుుఁడెై వ డల న్ ర్ణోర ికిన్.  

10.2-843-వచనము 
అయావసర్ంబున.  

10.2-844-చంపకమాల 

సమధ్వక బాహ్ుశ్ౌర్ాజితచండవిరోధులు వ ళిి ర్ునిత 
క్షమ గద భానువింద శుక సాతాకి సార్ణ చార్ుద్ేషణ  సాం 
బ మకర్కేతనాతెజ శిఫలకతనూభవ తతసహ్ో దర్ 
పమిుఖ్ యదూతతముల్  విమతభంజనుల ై కృతవర్ెమునుిగన్  

10.2-845-కంద పదాము 
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వార్ణ వాజిసాందన 
వీర్భటావలులు సనిర  విశిము వడుఁకన్ 
ఘోరాకృతి వివిధ్ాయుధ 
భూర దుాతు లర్కబింబముం గబళింపన్.  

10.2-64- యదు సాలి యుదధంబు 

10.2-846-వచనము 
చని యా గోవిందనందన సాందనంబుం బలసంద్యహ్ంబునుం దలకడచి, యదు 
సెైనాంబులు సాలిబలంబులతోడం ద్ార్కని బెర్యునపుపడు ద్ేవద్ానవ 
సంకులసమర్ విధంబునం దుములం బయెిా; నయిెాడ.  

10.2-847-మతేతభ వికీీడతిము 
వితతజాాచయ టంకృతుల్  మదజలావిర్ూాతశుండాల ఘ్మం 
కృతు లుదాదాటహ్ుంకృతుల్  మహితభేరీభాంకృతుల్  భీషణో 
దధతనిసాసణధణంకృతుల్  పకిటయోధవాితసాహ్ంకృతుల్  
కుతలంబున్ ద్వవి నిండ మొోసె ర పుసంక్ోభంబుగా భూవరా!  

10.2-848-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర ర ంఖ్ార్థనేమి సదాటపదవాాఘటటనోదూధ త దు 
సతర్ధూళీపటలపభిూత నిబిడధ్ాింతపవిిధింస కృ 
తకర్ శ్ాతాసర గద్ాద్వ హేతిర్ుచు లాకాశంబు నిండన్ వియ 
చుర్ దృకుకల్  మిఱుమిట ి  గ్లప సమరోతాసహ్ంబు సంధ్వలిుఁగన్.  

10.2-849-చంపకమాల 
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తలకొని సైెనికుల్  గవిసర తార్కని పే్ర్కని పాసర డాసర యం 
కిల్ల గ్నక ముెలముెలుఁ బగ ల్లు నొగ ల్లుతరేతర్ుల్  తలల్  
నల్లయుఁగ మొతిత  యొతిత నయనంబులు నిపుపలు రాల ల్మల నౌుఁ 
దలలు లలాటముల్  ఘనగద్ాహ్తి నొంచి కలంచి పో ర్ుఁగన్.  

10.2-850-వచనము 
అయావర్ర్ంబునం బదిుెముిండు గనుంగ్ని.  

10.2-851-మతేతభ వికీీడతిము 
అనయంబుం గలుషరంచి సౌభపతి మాయాకోట ి  చంచచేరా 
సన నిర్ుెకత నిశ్ాత ద్వవామహితాసత రశ్ేణీిచేుఁ దత్ క్షణం 
బున ల్మలాగతి నభగిుల్  మనములన్ భూషరంప మాయించె న 
వినజాతాపుత ుఁడు భూర  సంతమసమున్ వార ంచు చందంబునన్ 

10.2-852-వచనము 
మఱియును.  

10.2-853-చంపకమాల 

అతిర్థవకోతతముం డన నుదంచితకాంచనపుంఖ్ పంచ విం 
శతివిశిఖ్ంబులనితని సెైనికపాలుని నొంచి యుగుీుఁడెై 
శత శతకోటికోటినిభసాయకముల్  పర్ుఁగ ంచి సాలిభూ 
పతి కకుదంబు నొంచి లయభెైర్వుక ైవడిుఁ బేర ు వ ండియున్.  

10.2-854-చంపకమాల 

పద్వపద్వ యముెలన్ మనుజపాలవరేణుాల నొంచి రోషముం 
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గదుర్ుఁగ మూుఁడుమూుఁడు శితకాండములన్ ర్థదంతివాజులం 
జద్వయుఁగ నేసర యొకొకక నిశ్ాతశర్ంబున సెైనికావల్లన్ 
మదము లడించి యిటితుఁ డమానుషల్మలుఁ బరాకమీించినన్.  

10.2-855-కంద పదాము 
దురాెనవహ్ర్ు నదుాత 
కర్ెమునకు నుభయ సెైనికపకిర్ంబుల్  
నిర్ెలమతి నుతియించిర  
భరాెచలధ్ెైర్ుా విగతభయుుఁ బదిుాముిన్.  

10.2-856-వచనము 
అయావసర్ంబున.  

10.2-857-ఉతపలమాల 

సాంబుని సాలిభూవిభుుఁడు సాయకజాలము లేసర నొంచినన్ 
జాంబవతీతనూభవుుఁడు చాపము సజాము సేసర డాసర సా 
లుిం బద్వయిేను తూపుల నవోనితవక్షము గాుఁడనేసర శ్ా 
తాంబకవింశతినితని సౌభక మలిలనాడ నేసరనన్.  

10.2-858-చంపకమాల 

గదుుఁడు మహ్ో గవీృతిత  నిజకార్ుెక నిర్్తవిసుుర్ద్విధుం 
తుదవదనాభబాణవితతుల్  పర్ుఁగ ంచి విరోధ్వమసతముల్  
గుదులుగ గుీచిుయెితుత చు నకుంఠ త వికీమకేళిలోలుుఁడెై 
చదల సుర్ల్  నుతింప ర్థవసతతముుఁ డొప్ెప నరేందచిందిమా!  
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10.2-859-ఉతపలమాల 

సాతాకి చండరోషమున సాలిమహమవర్ు భూర సౌభ సాం 
గతా చతుర ిధ్యగబీలగాఢతమఃపటలంబు భాసురా 
ద్వతామయూఖ్పుంజర్ుచితీవశిర్ంబులుఁ జూప్ర సైెనిక 
సుత తాపరాకమీపకిటద్యర్బలుుఁడెై విలసరల ి  భూవరా!  

10.2-860-ఉతాసహ్వృతతము 
భానువిందుుఁ డుదధతిన్ విపక్షపక్షసెైనా దు 
రాెన కాననానలోపమాన చండ కాండ సం 
తాన మూన నేసర చూర ణతంబు చేసెుఁ జాప వి 
ద్ాా నిర్ూఢి ద్ేవతావితాన మిచు మ్మచుుఁగాన్.  

10.2-861-ఉతాసహ్వృతతము 
చార్ుద్ేషుణ ుఁ డాగహీించి శతుిభీషణోగ ీద్య  
సాసర్దర్ప మే్ర్పడన్ నిశ్ాత బాణకోటిచే 
ద్ార్ుణపతిాప సాలిదండనాథమండల్లన్ 
మార  రేుఁగ నట ి  ప్రలుకమార ు ప్ేర ు యార ునన్.  

10.2-862-కంద పదాము 
శుకుుఁ డా యోధన విజయో 
తుసకమతి బాహాబలంబు స పపడ విశిఖ్ 
పకిర్ంబులుఁ దను శ్ౌరాా 
ధ్వకుుఁ డన విద్ేిషరబలతతిం బర మార ున్.  
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10.2-863-ఉతపలమాల 

సార్ణుుఁ డేపుమ్మైుఁ గద్వసర శ్ాతవివీర్ులు సంచల్లంప ద్య  
సాసర్ మ్మలర్పుఁ గుంత శర్ శకిత గద్ా క్షుర కాద్వ హేతులన్ 
వార్క వాజి దంతి ర్థవర్్ములం దునుమాడి కాలుిర్న్ 
వీర్ముతోడుఁ బంప్ె జమువీటికిుఁ గాుఁపుర్ ముగమీూర తయైెి.  

10.2-864-కంద పదాము 
అకూీ ర్ుుఁడు దదనుజులు న 
వకపీరాకమీము మ్మఱసర వ ైర్ుల బాహా 
వికీమమున వధ్వయించిర  
చకపీాిసాద్వ వివిధ సాధనములచేన్.  

10.2-865-మతేతభ వికీీడతిము 
కృతవర్ెక్ితినాయకుండు విశిఖ్శ్ేణీిం బమితాత ర్ాధ్వ 
శితీవర్ెంబులుఁ జించి మే్నుల శతచిేదంిబులం జేయ న 
దుాతకర్ెం బని సైెనికుల్  వొగడ శతుిల్  దూలుచ  ోసంగర్ 
క్ితిధర్ెంబుుఁ దలంచి కాచె ర్థవకశ్ేషీుఠ ండు భూమీశిరా!  

10.2-866-వచనము 
అయావసర్ంబున సాలుిండు గోపో ద్ీాప్రతమానసుండెై యుండ 
మాయావిడంబకంబెైన సౌభకం బపుపడు.  

10.2-867-సీస పదాము 
ఒకమాట  నభమునుఁ బకిటంబుగాుఁ ద్య ుఁచు; 
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 నొకమాట  ధర్ణిప్ెై నొయా నిలుచు 
నొకమాట  శ్ ైలమసతకమున వర తంచు; 
 నొకపర ుఁ జర యించు నుదధ్వనడుమ 
నొకక తోయంబున నొకకటియిెై యుండు; 
 నొక కడుఁ గనుుఁగ్నుఁ బెకుక లగును 
నొకమాట  సాలిసంయుకతమ్మై ప డసూపు; 
 నొక తోయ మనిియు నుడిగ  తోుఁచు  

10.2-867.1-ఆటవ లద్వ 
నొకకతేప కొఱవి యుడుగక తిిప్రపన 
గతి మహ్ో గవీృతిత ుఁ గానవచుు 
మఱియుుఁ బెకుకగతుల నర వర్ుల్  గలుఁగంగుఁ 
ద్వర గ  సౌభకంబు ధ్ీవరేణా!  

10.2-868-వచనము 
ఇవిిధంబున సౌభకంబు వర తంచుటం జేసర యదుసెైనాంబులచే ద్ెైనాంబు నొంద్వన 
నిజసెైనాంబుల మర్లం బుర కొల్లప సాలుిం డపుపడు.  

10.2-869-కంద పదాము 
సుుర్దనలాభశర్ంబులు 
ప ర ుఁబొ ర  బుంఖ్ానుపుంఖ్ములుగా నేయం 
ద్ెర్ల్లయు మర్ల్లయు ముర సరయు 
విర సరయుుఁ బిఱుతివక పో ర  వ స యదుబలముల్ .  
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10.2-870-కంద పదాము 
అయిెాడ మానము వదలక 
డయాక మగపాడితో దృఢంబుగుఁ బో ర్న్ 
దయా మ్మఱుంగును? న కకట ి
కయాం బపుడయిెాుఁ బేర్ుగల యోధులకున్.  

10.2-871-కంద పదాము 
మును పదిుామికుమార్ుని 
ఘననిశితాసత రములచేతుఁ గడు నొచిున సా 
లుిని మంతిర  దుామనాముుఁడు 
సునిశిత గదచే నమర ు సుమహితశకితన్.  

10.2-872-చంపకమాల 

వ ర్వును లావుుఁ జేవయును వీర్ముుఁ బీర్ము గల్్ల డాసర యా 
సర్సరజనాభనందను విశ్ాలభుజాంతర్ముం బగ ల్లునన్ 
విర్విర్వోయి మే్ను నిడువ ండుిక వ టట ుఁగుఁ జేతిుఁ సాధనో 
తకర్ములు ద్ేర ప్ెై వదల్ల కనుిలుమూయుచు మూర్ేనొంద్వనన్ 

10.2-873-ఆటవ లద్వ 
సమర్ధర్ె వేద్వ సమధ్వక నయవాద్వ 
ద్ార్ుకుని సుతుండు ధ్ెైర్ాయుతుుఁడు 
ర్థముుఁ ద్యల్లకొనుచు ర్ణభూమి వ డల్ల వే 
చనియిె మూర్ేద్ేఱి శంబరార .  
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10.2-874-ఉతపలమాల 

సార థవుఁ జూచి యిటినియిె శ్ాతవివీర్ులు సూచి నవిుఁగాుఁ 
ద్ేర్ు ర్ణక్ితిన్ వ డలుఁ ద్ెచిుతి తెచిుతి దుర్ాశంబు పం 
కేర్ుహ్నాభుుఁడున్ హ్ల్లయు గేల్లకొనన్ యదువంశసంభవుల్  
బీర్ము దప్రప యిపపగ ద్వుఁ బెలుకఱి పో వుదురే ర్ణంబునన్.  

10.2-875-వచనము 
అనిన నతం డతని కిటినియిె.  

10.2-876-కంద పదాము 
ర్థవ ర పుచే నొచిున సా 
ర్థవయును, సార్థవయు నొవి ర్థవయును గావం 
బృథుసమర్ ధర్ె; మిుఁక న 
వాధచితుత ుఁ డవగుచుుఁ గడుఁగు వ ైర్ుల గ లువన్.  

10.2-877-వచనము 
అనిన విని.  

10.2-878-ఉతపలమాల 

సంచితభూర బాహ్ుబల శ్ౌర్ుాుఁడు సార్థవమాట కాతె మో 
ద్వంచి యుద్ాతతకాండ ర్ుచిద్ీప్రతచాపముుఁ ద్ాల్లు మౌర ి సా 
ర ంచి గుణధినిన్ బృహ్దర పకిర్ంబుల భీతి ముంచి తో 
ల్లంచ ెర్థంబు మే్ద్వని చల్లంపుఁగ నా దుాముమీుఁద నేర్ుపనన్.  

10.2-879-వచనము 
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అట ి  డగ్ఱి.  

10.2-880-చంపకమాల 

అర తను వషట బాణముల నాగహీ్వృతిత ుఁ బగ ల్లు నాల్్లటం 
దుర్గములన్ వధ్వంచి యొక తూపున సార్థవుఁ దుించి ర ంటని 
షుఠ ర్తర్ కేతుచాపములు చూర్ణముచేసర యొకముెనన్ భయం 
కర్ముగుఁ దుించె నా దుామునికంఠ మకుంఠ త వికీమోదధతిన్.  

10.2-881-మతేతభ వికీీడతిము 
కని సాంబపమిుఖ్ాద్వ యోధవర్ు లుతకంఠాతుెల ై మీన కే 
తను నగ ్ంచి సువర్ణపుంఖ్ నిశితాసత రశ్ేణీి సంధ్వంచి సా 
లుిని సెైనాావల్ల మసతముల్  వ ర్వు లావున్ మీఱుఁగా నొకక యిె 
తుత న వేతుించిర  తాటిపండుి  ధర్ుఁ ద్యడయత  రాలుు చందంబునన్.  

10.2-882-వచనము 
అటిట  యెిడ.  

10.2-883-సగాిర్ 

కూలున్ గుఱింబులేనుంగులు ధర్ుఁగ ; 
 డయుంగుపపల ై; నుగు్ నూచెై 
వాిలునేార్ుల్  హ్తంబెై వడిుఁబడుసు; 
 భటవాితముల్ ; శ్లణితంబుల్  
గోీలున్, మాంసంబునంజుంగ్ఱకు,న ము; 
 కలను్ ంపుల ైసో లుచునేబ 
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తాలకవీాాదభూతోతకర్ములు, జ; 
 తల ై తాళ్ముల్  దటిట  యాడున్.  

10.2-884-వచనము 
మఱియు నొకకయెిడ.  

10.2-885-సీస పదాము 
ఖ్ండిత శుండాల గండముల్  నకమీుల్ ; 
 భూర తుండంబులు భుజగ సమితి; 
పదతలంబులు గచేపంబులు; దంతముల్ ; 
 శుకుత లు; గుంభనిర్ుెకత మౌకిత 
కములు ర్తిములు; వాలములు జలూకముల్ ; 
 మ్మడలు భేకంబులు; మ్మదడు ర్ంప్ర; 
ప్ేివులు పవడంపుుఁ ద్ీవ లు; నర్ములు; 
 నాుఁచు; మజాంబు ఫేనంబు; లసరథ  

10.2-885.1-ఆటవ లద్వ 
సెైకతములు; ర్కతచయము తోయంబులు; 
నొర్గు న డల నొర్లు మొఱలు ఘన త 
ర్ంగర్వముగా మతంగజాయోధన 
సథలము జలధ్వుఁ బో లపుఁ దగ  నరేంద!ి  

10.2-886-వచనము 
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ఇవిిధంబున యదుసాలిబలంబులు చలంబునుఁ బర్సపర్ జయకాంక్షలం 
దలపడి పో ర్ు పూర్ిపశిుమ సముదంిబుల వడువున నిర్ువద్వయిేడు ద్వనంబు 
లతిఘోర్ంబుగాుఁ బో ర్ున డ నిందపిసిథపుర్ంబు నుండి ద్ాిర్కానగర్ంబునకు 
నగధర్ుండు సనుద్ేర్ ముందటం గానవచుు దుర ిమితతంబులం గనుంకొని 
కృషుణ ండు ద్ార్ుకునిం జూచి యిటినియిె.  

10.2-65- కృషణ  సాళ్ి యుదధంబు 

10.2-887-శ్ార్ూా ల వికీీడతిము 
కంటే ద్ార్ుక! దుర ిమితతము లనేకంబుల్  మహాభీలముల్  
మింటన్ మే్ద్వనిుఁ ద్య ుఁచుచునియవి; న మిెన్ ఖ్ాండవపిసథ  మే్ 
నుంటం జ ైదాహితక్ితీశిర్ులు మాయోపాయుల ై మతుపర ం 
గ ంటింపం జనుద్ేర్ుఁ బో లుదుర్ు; పో నీ తేర్ు వేగంబునన్.  

10.2-888-వచనము 
అని యతితిర తగతిం జనుద్ెంచి తతుపర్ంబు డగ్ఱి మహాబల పరాకమీంబులం 
బతిిపక్షబలంబులతోడం దలపడి పో ర్ు యదు బలంబులును నభోవీథవ నభేదా 
మాయా విడంబనంబునం బితివీర్ు ల ంతకాలంబునకు నే యుపాయంబునను 
సాధ్వంప నలవి గాని సౌభకవిమానంబు నందుని సాలుినిం గని తద్విమానంబు 
డాయం దన తేర్ు ద్యల సార్థవని నియమించి కద్వయంజను మురాంతకుని 
వీక్ించి యదు సెైనిక పకిర్ంబులు పర్మానందంబునం బొ ంద్వర ; 
మృతపాియంబుల ై యుని సెైనాంబులం గనుంగ్ని సౌభకపతి 
వికమీకియీాకలాపుం డగుచు నుర్వడించి.  
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10.2-889-చంపకమాల 

మిడుుఁగుఱు ల ల ి డం జ దర్; మింటను మంటలు పర్ి; ఘంటికా 
ఘణఘణ భూర నిసిన నికాయమునన్ హ్ర దంతరాళ్ముల్  
వణుఁక; మహ్ో గశీకితుఁ గ్ని వార్క ద్ార్ుకుమీుఁద వ ైవ ద్ా 
ర్ుణగతి నింగ నుండి నిజరోచులతోుఁ బడు చుకకక ైవడిన్.  

10.2-890-కంద పదాము 
వడుిఁ జనుద్ేర్ుఁగుఁ గని య 
పుపడు నగధర్ుుఁ డలతి ల్మలుఁ బో ల న్ ద్ానిం 
బొ డిప డియిెై ధర్ుఁ దొ్ర్ుఁగుఁగుఁ 
నడుమన వ సుఁ దుించె నొకక నారాచమునన్.  

10.2-891-చంపకమాల 

గుర్ుభుజుుఁ డంతుఁ బో వక యకుంఠ త శూర్త శతుిసెైనాముల్  
ద్ెర్లుఁగ నుగతీం గ్ఱవిుఁ ద్విప్రపన క ైవడి మింట ద్వర ార్ం 
ద్వర్ుగుచు దుర ిరీక్షామగు ద్ీప్రతసౌభము సాలుిుఁ జండభా 
సకర్ కిర్ణాభ ష్ో డశ నిశ్ాతశర్ంబులుఁ గాుఁడ నేసరనన్.  

10.2-892-చంపకమాల 

కడు వడి నల్్ల వాుఁడు నిజకార్ుెకమున్ జలదసినంబుక ై 
వడ ిమొర్యించుచున్ వ డుఁద వాతి శర్ంబులుఁ బదెలోచను 
న ిడమభుజంబు గాుఁడ వడి నేసరనుఁ ద్ెంపఱి చేతి శ్ార్గ ఙ్్మున్ 
విడిచె ర్థంబుప్ెై గగనవీథవ సుర్ల్  భయమంద్వ చూడుఁగన్.  
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10.2-893-కంద పదాము 
హాహా యని భూతావళి 
హాహాకార్ములు సేయ నంతట ద్ేఱ 
నాిహ్ర ుఁ గనుుఁగ్ని యతుఁ డు 
తాసహ్ంబునుఁ బల్లక  బాహ్ుశ్ౌర్ాసూుర తన్.  

10.2-894-చంపకమాల 

నళినదళాక్ష! మతసఖ్ుుఁడు నాుఁ దగు చెైదుాుఁడు గోర నటిట  కో 
మల్ల నవినీతిమ్మైుఁ దగవుమాల్ల వర ంచితి; వంతుఁ బో క ద్య  
ర్బలమున ధర్ెనందును సభాసథల్ల నేమఱి యుని వాని న 
చులమునుఁ జంప్ర తటిట  కలుషంబున నేుఁడు ర్ణాంగణంబునన్.  

10.2-895-కంద పదాము 
తల చెడి పాఱక బాహా 
బల మొపపుఁగ నాదు దృషరటపథమున ధృతితో 
నిల్లచిన నిషుఠ ర్ విశిఖ్ా 
ర్ుుల ముంచి మద్ీయసఖ్ుని సూ డిట  దీ్ర్ుత న్.  

10.2-896-చంపకమాల 

అనిన మురాంతకుండు దర్హాసము మోమునుఁ ద్ొంగల్లంప సా 
లుినిుఁ గని యోర ! లావు బలుపుంగల పో టర  వోల ుఁ బేలి  దే్ 
మనినను బాట  సనిిహితమౌట యిెఱుంగవు మూఢచితత ! వొ 
మెని గదుఁ గేలుఁ ద్వపి్రప యభియాతిని శతుిని వేసిె నుదధతిన్.  
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10.2-897-వచనము 
అట ి  వేసిరన.  

10.2-898-కంద పదాము 
ప్ెనుమూర్ే నొంద్వ వ స ము 
కుకన వాతను న తుత ర్లకుఁ గ్ంతవడికి నొ 
యాన తలె్లసర నిలువర ంపక 
చన  వాుఁడు నదృశుాుఁ డగుచు సౌభముుఁ ద్ానున్.  

10.2-899-వచనము 
అయావసర్ంబున.  

10.2-900-తేటగతీి 

గగన మందుండి యొకుఁ డార్ుత ుఁ డగుచు వచిు 
నందనందను పాద్ార్విందములకు 
వందనము సేసర యానకదుందుభిని మ 
హ్ో గుీుఁడెై పటిటతెచెు సాలుిండు గడుఁగ .  

10.2-901-తేటగతీి 

ద్ేవ! మీ క ఱిుఁగ ంపుఁగాుఁ ద్వవిర  యిటకు 
ద్ేవకీద్ేవి ననుిుఁ బుతెత ంచె ననుఁగ 
విని సరోర్ుహ్నాభుుఁడు ఘన విష్ాద 
మగుిుఁ డయిెాను గుర్ుమీుఁద్వ మమతుఁ జేసర.  

10.2-902-కంద పదాము 
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నర్ గంధర్ి సురాసుర్ 
వర్ులకు నిర ాంపరాని వాుఁడు బలుం డే 
మఱ కర్య హమనబలుచేుఁ 
బర కింపుఁగ న ట ి  పట ట వడు నొకొ యనుచున్  

10.2-903-వచనము 
మఱియును.  

10.2-904-కంద పదాము 
భావంబు గలుఁగ నాహా! 
ద్ెైవకృతం బెవిర కిని దప్రపంపుఁగ రా 
ద్ే విధ్వ న ైనను నని శ్ల 
కావిలమతిుఁ బలుకుచుని నతతఱి వాుఁడున్.  

10.2-905-వచనము 
తన మాయాబలంబునుఁ గీమెఱం ద్య ుఁచి కృతక వసుద్ేవునిం గల్లపంచి యతనిం 
బంధ్వంచి కొనితెచిు “పుండరీకాక్ష! నిరీక్ింపు భవజానకుండు వీుఁడె; యిపుపడు 
నీవు గనుంగ్న వీని తలుఁదుింతు నింక న వినికింగా మనియిెదు? కావంగల 
శకితగలద్ేనిం గావు” మని దురాలాపంబు లాడుచు మృతుాజిహాికరాళ్ంబెైన 
కర్వాలంబు గేలంబూని జళిప్రంచుచు నమాెయావసుద్ేవుని శిర్ంబు దునిమి 
తనెసతకంబు గ్ని వియదిర త యైెి చర యించు సౌభక విమానంబు స చెు; నంత 
గోవిందుండు గ్ంతతడవు మనంబున ఘనంబగు శ్లకంబునం గుందుచుండి 
యాతెసెైనికులు దె్లుపం ద్ెల్లవొంద్వ యద్వ మయోద్వతంబెైన సాలుిని 
మాయోపాయం బని యెిఱింగ ; నంతం దనకు వసుద్ేవుండు పట ట వడె నని 
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చెప్రపన దూతయు నమాెయాకళేబర్ంబును నా క్షణంబ విచితంిబుగా మాయంబెై 
పో యిె; ననంతర్ంబ.  

10.2-906-కంద పదాము 
మును లపుడు గ్ంద ఱచటికిుఁ 
జనుద్ెంచి విమోహియిెైన జలజదళాక్షుం 
గనుుఁగ్ని సమధ్వకభకితన్ 
వినయంబునుఁ బల్లకి ర్ంత విషుణ న్ జిషుణ న్.  

10.2-907-సీస పదాము 
కమలాక్ష! సర్ిలోకములందు సర్ి మా; 
 నవులు సంసార్ నానావిధ్ెైక 
దుఃఖ్ాబిధమగుిల ై తుద్వుఁ జేర్నేర్క; 
 వికలతిమునుఁ బొ ందు వేళ్ నినుిుఁ 
దలుఁచి దుఃఖ్ంబులుఁ దర యింతు ర్టిట  స; 
 దు్ ణనిధ్వ వ ై ద్ేవకోటిక లిుఁ 
బట ట గ్మ్మైె పర్బహిాెఖ్ాుఁ బొ గడొంద్వ; 
 పర్మయోగీశిర్ పకిర్గూఢ  

10.2-907.1-తటేగతీి 

పర్చిద్ానంద ద్వవార్ూపమున వ లుుఁగు 
దనఘ! నీ వేడ? నీచజనాెతె జనిత 
ఘన భయసేిహ్ మోహ్శ్లకంబు లేడ? 
ననుచు సంసుత తి సేసర వార్ర గ  ర్ంత.  
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10.2-66- సాళ్ళిని వధ్వంచుట 

10.2-908-చంపకమాల 

హ్ర  దనమీుఁద ఘోర్నిశితాశుగజాలము లేయు సాలిభూ 
వర్ు వధ్వయింపుఁ గోర  బహ్ువార ద నిర్్తభూర వృషరట  వి 
సుుర్ణ ననూన తీవశిర్పుంజములన్ గగనంబుుఁ గప్రప క ీ
చుఱ ర పుమౌళిర్తిమునుజాపమువర్ెముుఁ దుించివ ండియున్.  

10.2-909-మతేతభ వికీీడతిము 
వితతకోీధముతోడుఁగృషుణ ుఁడు జగద్విఖ్ాాతశ్ౌర్ాకియీో 
దధతశకితన్ వడిుఁ ద్వపి్రప మింట మ్మఱుుఁగుల్  దటటంబుగాుఁ బర్ి ను 
గతీుఁ జంచద్ద వ ైచి తుించె వ సుఁ జూర్ణంబెై ధర్న్ రాల నా 
యతభూర తిిపురాభమున్ మహితమాయాశ్లభమువ్  సౌభమున్.  

10.2-910-వచనము 
అట ి  కృషుణ ం డమెయనిర ెత మాయావిమానంబు నిజగద్ాహ్తి నింతింతలు 
తునియల ై సముదమిధాంబునం ద్ొర్ంగం జేసరన సాలుిండు గోఱలు వ ఱికిన 
భుజంగంబు భంగ  గండడంగ  వినిన ై విగతమాయాబలుం డయుాను బొ ల్లవోవని 
బీర్ంబున వసుధ్ా తలంబునకు డిగ ్  యాగహీ్ంబున.  

10.2-911-కంద పదాము 
కర్మునుఁ బవినిభ మగు భీ 
కర్ గద ధర యించి కద్వయుఁగాుఁ జనుద్ేర్న్ 
ముర్హ్ర్ుుఁ డుదధతి సాలుిని 
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కర్ము గద్ాయుకతముగను ఖ్ండించె నృపా!  

10.2-912-కంద పదాము 
అంతం బో వక కినుక న 
నంతుుఁడు విలయార్కమండలాయతర్ుచి దు 
రాా ంతంబగు చకంీబు ని 
తాంతంబుగుఁ బూనిు సాలిధర ణిపుమీుఁదన్.  

10.2-913-కంద పదాము 
గుర్ుశకిత వ ైచి వ స భా 
సుర్కుండలమకుటర్తిశ్లభితమగు త 
చిేర్ము వడిుఁ దుించె నిందుిుఁడు 
వర్కుల్లశముచేత వృతుి వధ్వయించు కియీన్.  

10.2-67- దంతవకుతు ని వధ్వంచుట 

10.2-914-వచనము 
ఇట ి  మాయావి యిెైన సాలుిండును సౌభకంబును గృషుణ చేతం బొ ల్లయుటుఁ 
గనుంగ్ని నిజసఖ్ులగు సాలి పౌండకి శిశుపాలుర్కుుఁ బార్లౌకికకియీలు 
మ్మైతిిం గావించి దంతవకుతు ం డతి భీషణాకార్ంబుతో నపుపడు.  

10.2-915-చంపకమాల 

ప్ెట ప్ెటుఁ బండుి  గీుఁట చును బెట ట గ మొోయుచుుఁ గనుి గేవీలం 
జిటచిట విసుుల్లంగములు సరంద మహ్ో దధతపాదఘటటన 
నిటనిటన ై ధర తిి వడుఁకాడ వడిన్ గద కేలుఁ ద్విపుపచున్ 
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మిటమిట మండు వేసవిని మించు ద్వవాకర్ుుఁ బో ల్ల యుగతీన్.  

10.2-916-చంపకమాల 

వడుిఁ జనుద్ేర్ుఁ జూచి యదువలిభుుఁ డులిము పలివింప న 
పుపడు గదుఁ గేలుఁబూని ర్థమున్ ర్యమొపపుఁగ డిగ ్  యుగతీం 
గడుఁగ  విరోధ్వకిన ిదుర్ుగాుఁ జన వాుఁ డతినీచవర తయిెై 
యడర్ుచు నటటహాసముఖ్ుడెై వలచే గదుఁ ద్వపిుపచున్ హ్ర న్.  

10.2-917-వచనము 
కనుంగ్ని పర హాసో కుత లుగా నిటినియి,ె “నీవు మద్ీయభాగాంబునం జేసర నేుఁడు 
నా దృషరటపథంబునకు గోచర్ుండవ ైతివి; మితది్యిహివ ైన నినుి మాతులేయుండ 
వని మనిింపక ద్ేహ్ంబు నందు వర తంచు నుగవీాాధ్వ నౌషధ్ాద్వకియీల 
నివర తంపుఁజేయు చికితసకుని చందంబున బంధుర్ూపశ్ాతవిుండవు గావున 
నినుి దంభోళి సంర్ంభ గంభీర్ంబెైన మద్ీయ గద్ాదండహ్తిం బరేత 
నివాసంబున కనిచి మునుి నీచేత నిహ్తుల ైన నాదు సఖ్ుల ఋణంబుుఁ ద్ీర్ుత ” 
నని దురాాషలాడుచు డగ్ఱి.  

10.2-918-చంపకమాల 

ప్ెనుగదుఁ బూనిు కృషుణ తల బెట ట గ మొతితన నంకుశ్ాహ్తిం 
గనల డి గంధసరంధుర్ముక వైడి సరంధుర్భంజనుండు ప్ెం 
పున పవిభాసమానగదుఁ బూని మహ్ో గతీుఁ ద్వపి్రప దంతవ 
కుతు ని యుర్ముంబగ ల్లునుఁగుదులగకనుచునుిధ్వర్ంబు గీకుకచున్ 

10.2-919-వచనము 
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తత్ క్షణంబ పర్ితాకార్ంబగు ద్ేహ్ంబుతో నొఱలుచు నేలంగూల్ల కేశపాశంబులు 
సరకుకవడుఁ దనుికొనుచుుఁ బాిణంబులు విడిచె; నపుపడు నిఖిల భూతంబులు 
నాశుర్ాంబు వొందుఁ దద్ా్ తంిబున నుండి యొకక సూక్షెతేజంబు వ లువడి 
గోవిందునిద్ేహ్ంబుుఁ బవిేశించె; నయావసర్ంబున నగజీు మర్ణంబు గనుంగ్ని 
కుప్రతుండెై కనుుఁగవల నిపుపలుపపతిలి విదూర్థుండు గాలానల 
జాిలాభీలకరాళ్ంబెైన కర్వాలంబును బలకయుం గేలంద్ాల్లు ద్ామోదర్ు 
ద్ెసకుుఁ గవయుటయుం గనుంగ్ని.  

10.2-920-చంపకమాల 

జలర్ుహ్లోచనుండు నిజసాధనమ్మై తనరార్ు చకమీున్ 
వలనుగుఁ బూనిు వ ైవ నద్వ వార్క వాని శిర్ంబు దుించె న 
బబల్లయుుఁడు సౌభ సాలి శిశుపాల సహ్ో దర్ తతసహ్ో దరా 
వలుల వధ్వంచి తతుకలము వార  ననేకులుఁ దుించె నీ గతిన్.  

10.2-921-వచనము 
అయావసర్ంబున.  

10.2-922-కంద పదాము 
నర్ ముని యోగ  సురాసుర్ 
గర్ుడయర్గ సరదధ  సాధా గంధర్ి నభ 
శుర్ కినిర్ కింపుర్ుషులు 
హ్ర మహిమ నుతించి ర్దుాతానందములన్.  

10.2-923-వచనము 
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మఱియు నపసరోజనంబులు నృతాంబులు సలుప, వేలుపలు కుసుమ 
వరి్ంబులు గుర య, ద్ేవతూర్ాంబు లవార్ాంబుల ై మొర్య, యదు వృషరణ  
పవిర్ులు సేవింపుఁ, బర్మానందంబును బొ ంద్వ నిజవిజయాంకితంబు ల ైన 
గీతంబుల వంద్వజనంబులు సంకీర్తనంబులు సేయ, నతి మనోహ్ర్ 
విభవాభిరామంబును, నూతనాలంకార్ంబును న ైన ద్ాిర్కానగర్ంబు 
శుభముహ్ూర్తంబునం బవిేశింపం జనున డ.  

10.2-924-కంద పదాము 
పుర్సతులు విర్ులు లాజలు 
గుర్ుసౌధ్ాగమీులనుండి కుర యుఁగ వికచాం 
బుర్ుహాక్షుం డంతఃపుర్ 
వర్ మర థం జొచెు వ ైభవం బలరార్న్.  

10.2-925-వచనము 
అట ి  యోగీశిరేశిర్ుండును, షడు్ ణ ైశిర్ాసంపనుిండును, 
నిఖిలజగద్ీశిర్ుండును న ైన పుర్ుష్ో తతముండు సుఖ్ంబుండె; నంత.  

10.2-926-కంద పదాము 
క్ర్వ పాండవ పృథు సమ 
రార్ంభ మ్మఱింగ  తీర్థయాత ిన పముగా 
సీరాంకుుఁ డుభయకులులకు 
నార్య సముుఁ డగుటుఁ జేసర యర గ  నరేంద్ాి!  
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10.2-68- బలరాముని తీర్థయాతి 

10.2-927-వచనము 
అట ి  సని మొదలం పభిాసతీర్థంబున నవగాహ్ంబు సేసర, యందు 
ద్ేవర ిప్రతృతర్పణంబులు సంప్ీితిం గావించి విమలతేజఞధను లగు 
భూసుర్పవిర్ులు దనతో నర్ుగుద్ేర్ం గదల్ల చని కమీంబున సర్సితియు 
బిందుసరోవర్ంబును వజతిీర్థంబును విశ్ాలానద్వయు సర్యువును 
యమునయు జాహ్ివీతీర్థంబును గనుంగ్నుచు నచటనచట నవగాహ్న 
ద్ేవర ిప్రతృతర్పణ బాిహ్ెణ సంతర్పణంబు లను భూసుర్ యుకుత ండెై నడపుచుం 
జని సకలలోకసుత తాంబును నిఖిలముని శర్ణాంబు నగు న ైమిశ్ార్ణాంబు 
స చిు; యందు ద్ీర్సాతత రంబు నడపుచుని ముని జనంబులం గనుం గ్నిన; 
వార్ును పతిుాతాథ నంబు సేసర రామునకు వినతుల ై యాసన పూజా 
విధ్ానంబులు గావించిన నతండును బమిుద్వత మానసుం డగుచు 
సపర వార్ంబుగాుఁ గూర్ుుని యిెడ.  

10.2-928-కంద పదాము 
ఆ న ఱిుఁ దనుుఁ గని పతిుా 
తాథ న నమసాకర్విధులు దగ నడపక ప్ెం 
పూనిన ప్ీఠముప్ెై నా 
సీనుండగు సూతు శ్ేముషీవిఖ్ాాతున్.  

10.2-929-వచనము 
కనుంగ్ని యతని సమీపంబున నుని విపవిర్ులం జూచి రాముండు రోషరంచి 
“వీుఁడు ననుిుఁ గని లేవకుండుటకు హేతు వ యాద్వయొకో? ఈ 
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పతిిలోమజాతుండు మునిగణ సభాసథలంబునుఁ ద్ానొకక ముఖ్ుాండ పో ల  
దుర్భిమానంబున శకితమను మని వలనంగ్నిి కథలు గాథలు గఱచి 
విదిద్ణుాని విధంబున విఱివీుిఁగ డును; నీచాతుెం డభాసరంచు విదా ల లిను 
మనంబున విచార ంచి చూచిన మదకార్ణంబులు గాని సతతవగుణగర షఠ ంబులు 
గావు; ధర్ెసంర్క్షణంబు సేయ నవతర ంచిన మాకు నిటిట  దుషటమరా్నం 
బవశాకర్తవాం, బని తలుఁచి హ్సతంబున ధర ంచిన కుశ్ాగీంబున నా సూతుని 
వధ్వంచిన నకకడి మునీందుి ల లి హాహాకార్ంబులతోడం ద్ాలాంకునిుఁ జూచి 
యిటినిర .  

10.2-930-కంద పదాము 
అనఘా! యితనికి బహిాె 
సన మే్ మిచుుటను నీవు సనుద్ే నితుఁ డా 
సనము ద్వగుఁడయిెా నింతయు 
మును నీమద్వ న ఱుుఁగ నర్థముం గలద్ె? హ్ల్మ!  

10.2-931-కంద పదాము 
ఎఱుిఁగ ఱిుఁగ  బహి్ెహ్తాా 
దుర తంబున నీమనంబు దూకొన ుఁ బాపో  
తతర్ణపాియశిుతతము 
ద్ొర్ుఁకొని కావింపు మయా దురా్నహ్ర్ణా!  

10.2-932-వచనము 
అద్వయునుం గాక పర్మపావనుండవ ైన నీవు ధర్ెంబుదప్రపన న విర్ు 
మానపంగలర్ు? కావునుఁ బాియశిుతతంబు గ ైకొని నడపకుని ధర్ెంబు నిలువ; 
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దట ి గావున ద్ీనికిుఁ బతిీకార్ంబు పుటిటంపు” మనిన నతండు వార్లం గనుంగ్ని 
“తామసంబున నిటిట  పాపంబు సేయంబడియిె; ద్ీనికి ముఖ్ాపక్షంబునుఁ బతిికృతి 
యిెఱింగ ంపుండు, వీనికి నాయువును బహ్ుసతతవంబును నొసంగ న 
మీకిషటంబగునే నట ి  నాయోగమాయచేుఁ గావింతు” నన నముెనులు 
నీయసత రమాహాతెయంబునకు మృతుావునకు మాకు న విిధంబున వ ైకలాంబు 
నొందకుండునట ి  గావింపుమనిన నతం డందఱం జూచి యపుపడు.  

10.2-933-కంద పదాము 
ధ్ాతీవిర్ సమధ్వక చా  
ర తుి ుఁడు హ్లపాణి పల్లక  ధృతి నాతాె వ ై 
పుతిక నామాసర యను ప 
వితిశీుతి వాకాసర్ణి విశదం బగుటన్.  

10.2-934-కంద పదాము 
ఈ సూతసూనుుఁ డిపుడు మ 
హాసతతవము నాయువును ననామయమును వి 
ద్ాా సామర్థయము గల్లగ  సు 
ధ్ీసతతములార్! యిాక్ితిన్ విలసరలుి న్.  

10.2-935-వచనము 
అని సూతుం బునరీావితుంగాుఁ జేసర మునులం జూచి యిటినియిె. 

10.2-936-తేటగతీి 

ఏ న ఱుంగక చేసరన యిా యవజఞ 
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శ్ాంతి వొంద నేయద్వ యభీషటంబు మీకు 
ద్ానిుఁ గావింతు ననిన మోదంబు నొంద్వ 
పల్లకి ర్తాత పసులు హ్లపాణిుఁ జూచి.  

10.2-937-చంపకమాల 

హ్లధర్! యిలిలుండను సురార తనూజుుఁడు పలిలుండు నాుఁ 
గలుఁడొక ద్ానవుండు బలగర్ిమునం బతిిపర్ిమందు న 
చులమున వచిు మా సవనశ్ాలల మూత ిసురాస ిపూయ వి 
టపలలము లోల్లమ్మైుఁ గుర సర పాడఱుఁ జేయును యజఞవాటముల్ .  

10.2-938-వచనము 
కావున దుషటద్ానవుం దుించుటయు మాకుం గర్ంబు సంతసం బగు; నంతమీుఁద 
నీవు విమలచితుత ండవ ై భార్తవరి్ంబునం గల తీర్థంబుల ద్ాిదశమాసంబు 
లవగాహ్నంబు సేయు; మటియిన సర్ిపాపనిషకృతి యగునని పలుకునంతుఁ 
బర్ిసమాగమంబెైన. 

10.2-939-సీస పదాము 
మునులు యజఞకియీోనుెఖ్ు లౌటుఁ గనుుఁగ్ని; 
 పఱతెంచి యసుర్ తదావనములను 
ర్కత విణూెత ిసురామాంసజాలంబు; 
 నించి హేయంబు గావించి ప్ెలుచుఁ 
బెంధూళి ఱాలును బెలిలు నుర్ల డు; 
 చకాీనిలము వీుఁచి చదల నపుడు 
గాట కకొండ సంగతిుఁ బొ లుు మే్ను తా; 
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 మశొెశీు కేశ సమాజములును  

10.2-939.1-తటేగతీి 

నవాచరాెంబర్ము భూర నాసరకయును 
గఱకు మిడి గుీడుి  నిపుపలు గకీుక దృషరట 
వేలిు ప్ెదవులు దీ్ర్కారాళ్ జిహిి 
కయును ముడివడాబొ మలును గలుగువాని.  

10.2-940-మహాసగాిర్ 

కనియిెం ద్ాలాంకుుఁ డుదాతకటచట ; 
 ల నటతాకలదండాభశూలున్ 
జనర్కాత సరకతతాలున్ సమధ్వక; 
 సమరోతాసహ్లోలుం గఠోరా 
శనితులోాదగ ీదంష్ాట ర  జనిత శి; 
 ఖ్కణాచాేద్వతాశ్ాంతరాళ్ళన్ 
హ్ననవాాపార్శ్రలునితి; 
 దృఢ ఘనమసాత సరథమాలుం గరాళ్ళన్ 

10.2-941-ఉతపలమాల 

వ ండియుుఁ గ్ీమ్మెఱుంగు లుడువీథవ వ లుంగుఁగ నులిసద్ద్ా 
దండముుఁ గేలుఁ ద్వపిుపచు నుద్ార్త రా బలభదుిుఁ డాసురో 
దాండవిఘాతులౌ ముసలద్ార్ుణలాంగలముల్  దలంప మా 
రాత ండనిభంబుల ై యిెదుర్ుఁ దత్ క్షణమాతని తోుఁచినన్ వ సన్.  
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10.2-942-వచనము 
అట ి  సనిిహితంబుల ైన తన కార్ాసాధనంబులగు నిజసాధనంబులు ధర యించి 
యపుపడు.  

10.2-69- బలుడు పలిలుని వధ్వంచుట 

10.2-943-చంపకమాల 

గగనమునం జర ంచు సుర్కంటకు కంఠము చేుఁతినాగటం 
దగ ల్లచి రోుఁక ల తిత  బెడిదం బడర్న్ నడున తిత  మొతితనన్ 
బుగబుగ న తుత  ర్లక నిల బో ర్గ లం బడె వజధి్ార్చేుఁ 
ద్ెగ  ధర్ుఁ గూలు భూర  జగతీధర్ముం బుర్ుడింప బెట ట గాన్.  

10.2-944-వచనము 
అట ి  పలిలుండు మడిసరన.  

10.2-945-కంద పదాము 
మునివర్ులు గామపాలుని 
వినుతించిర  వేయువేల విధముల వృతుిం 
దునిమిన యిందుిని నమర్ులు 
వినుతించిన రీతి నపుడు విమలచర తాి!  

10.2-946-తేటగతీి 

అంత నభిషరకుత ుఁ జేసర యతాంత సుర్భి 
మంజులామాి న కంజాత మాల్లకయును 
నంచితాభర్ణములు ద్వవాాంబర్ములు 
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నర థ నిచిునుఁ ద్ాల్లు యా హ్లధర్ుండు.  

10.2-947-కంద పదాము 
ద్ేవంేదుిుఁ బో ల్ల యొప్ెపను 
ధ్ీవిలసరతుుఁ డగుచు మునితతిన్ వీడొకని తన్ 
సేవించుచుుఁ గతిపయ వి 
పాివల్ల సనుద్ేర్ుఁ గ్శికాఖ్ాంబునకున్.  

10.2-948-వచనము 
చని యమెహానద్వం గృతసాినుండెై యచోుట  వాసర సర్యువు నందుుఁ 
గుీంకుల్లడి పయిాగ నవగాహ్నంబు సేసర ద్ేవర ి ప్రతృతర్పణంబు లాచర ంచి 
పులసాత యశమీంబు స చిు గోమతిం దర శంచి గండకీనద్వ నుతతర ంచి 
విదళితభవపాశయగు విపాశయందుుఁద్య ుఁగ  శ్లణనదంబున నాపాి వితుండెై 
గయనాడి గంగాసాగర్సంగమంబు దర శంచి మహేందనిగంబున కర గ .  

10.2-949-కంద పదాము 
రాముుఁడు గనుుఁగ్న  భార్్వ 
రామున్ ర్జనీశ కులధరావర్నగ సు 
తాిమున్ సనుిత సుగుణ 
సోత ముం గార్ుణాసీము సుజనలలామున్.  

10.2-950-ఆటవ లద్వ 
కని నమసకర ంచి క్తుకం బలరార్ 
నతని వీడుకొని హ్లాయుధుండు 
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గ్మర్ుమిగ ల్ల సపతగోద్ావర కి నేుఁగ  
యందుుఁ ద్ీర్థమాడి యచట  గదల్ల.  

10.2-951-వచనము 
వేణీపంపాసర్సుసలంజూచి, భీమనద్వకేుఁగ  యందుుఁ గుమార్సాిమిని దర శంచి, 
శ్రశీ్ ైలంబునకుుఁ జని, వేంకటాచలంబు దర శంచి, కామకోటి శకితని నిరీక్ించి, 
కాంచీపుర్ంబుం గాంచి, కావేర కిం జని యమెహావాహిని నవగాహ్నంబు సేసర.  

10.2-952-సగాిర్ 

సేవించెన్ ర్ంగధ్ామున్ శితీనివహ్పయసరసంధుసంపూర్ణసో ముం 
గావేరీ మధాసీమున్ ఘనకలుష మహాకాలకూటోగ ీభీమున్ 
ద్ేవార శ్ర ీవిరామున్ ద్వవిజవినుత సంద్ీప్రతానంత నామున్ 
ధ్ీవిజాఞ నాభిరాముం ద్వభిువన విలసద్ేావతా సార్ిభరమున్.  

10.2-953-వచనము 
అచోుట  వాసర వృషభాద్వ ిన కిక, హ్ర క్ేతంిబు ద్ొికిక, మధురాపుర్ంబున కర గ , 
సేతుబంధనంబు మ్మటిట , యచటం బద్వవేల పాుఁడిమొదవుల భూసుర్ుల కిచిు, 
రామే్శిర్ుం దర శంచి, తామొపర ణకిం జని, మలయాచలంబెకిక, యగసుత యనింగని 
నమసకర ంచి, దక్ిణసముదంిబు దర శంచి, కనాాఖ్ాదురా్ ద్ేవి నుపాసరంచి, 
పంచాపసర్ంబను తీర్థంబున నాపివనం బాచర ంచి, గోకర్ణంబున నిందుమౌళిని 
దర శంచి, ద్ీిపవతి యిెైన కామద్ేవిని వీక్ించి, తాప్రంబయోషరణని దర శంచి, 
నిర ింధాంబు గడచి, దండకావనంబున కర గ , మాహిషెతీపుర్ంబున వసరయించి, 
మనుతీర్థం బాడి, కమీెఱం బభిాసతీర్థంబునకు వచిు యచుటి బాిహ్ెణ 
జనంబుల వలన బాండవధ్ార్తరాషుట ర ల భండనంబునందు సకలరాజలోకంబు 



2795 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

పర్లోకగతు లగుటయు, వాయునందన సుయోధనులు గద్ాయుదధ సనిదుధ ల ై 
యుండుటయు న ఱింగ  వార్ల వార ంచు తలంపున నచటికిం జని.  

10.2-954-తేటగతీి 

ధర్ెనందనుుఁ దనకు వందనము సేయు 
కృషుణ  నర్ు మాద్వసిుతుల నీక్ించి యేిమి 
పలుక కుగీ గద్ాదండపాణు లగుచుుఁ 
గోీధమునుఁ బో ర్ు భీమ దురోాధనులను.  

10.2-955-వచనము 
చూచి వార్ల డాయం జని యిటినియిె.  

10.2-956-సీస పదాము 
వీర్పుంగవులార్! వినుుఁడు; మీలోపల; 
 భూర భుజాసతతవమున నొకండు 
పకిటితాభాాస సంపద్విశ్ేషంబున; 
 నొకకండు యధ్వకుుఁడెై యుంటుఁ జేసర 
సమబలు; లట  గాన చర ుంపుఁగా నిందు; 
 జయ మొకకనికి లేదు సమర్మందుుఁ; 
గాన యూర్క పో ర్ుఁగా నేల మీకని; 
 వార ంప ననోానా వ ైర్ములను  

10.2-956.1-తటేగతీి 

నడర  తొలి్లంటి దురాాష లాతెలందుుఁ 
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దలుఁచి తద్ాాషణము లపథాములు గాుఁగ 
మొకకలంబునుఁ బో ర్ నా ముషరటకాసు 
రార  వీక్ించు వీర  శుభాశుభములు,  

10.2-957-వచనము 
ఎట ి గావలయు నటి యయిెాడుం గాక యని; యచోుట నిలువక యుగసీేనాద్వ 
బంధుపకిర్ంబులు పర తోషంబున న దుర్కన ద్ాిర్కాపుర్ంబు స చిు; 
యందుండి మగ డి న ైమిశ్ార్ణాంబు నకుంజని; యందుల మునిపుంగవు 
లనుమతింప నచుట నొక మఖ్ంబు గావించి బహ్ుదక్ిణ లగసంగ ; 
యంచితజాఞ నపర పూర్ుణ  లగునట ి గా వర్ంబిచిు; రేవతియునుం ద్ానును బంధు 
జాఞ తి యుతంబుగానవభృథసాినం బాచర ంచి; యనంతర్ంబ.  

10.2-958-చంపకమాల 

విలసరత మాలా చందన నవీన విభూషణ ర్తి వసత రముల్   
ప లుపుగుఁ ద్ాల్లు యంచిత విభూతిుఁ దల్లర ును బూర్ణచంద్వకిా 
కల్లత సుధ్ాంశురేఖ్ న సకం బెసుఁగన్ నిజబంధులోచనో 
తపలచయ ములిసరలిుఁ బర పాండుర్ చార్ు యశ్లవిలాసుుఁడెై.  

10.2-959-వచనము 
ఇవిిధంబున ననంతుండు నపమేి్యుండును మాయామానుష విగహీ్ుండు 
నసంఖ్ాబలశ్ాల్లయు న ైన బలద్ేవుం డతివ ైభంబున నిజపుర్ంబు పవిేశించి 
సుఖ్ంబుండె” నని చెప్రప యిటినియిె. 
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10.2-70- కుచలేోపాఖ్ాాన పాిర్ంభంబు 

10.2-960-కంద పదాము 
హ్లధర్ుుఁ డమర్తయ చర తుం 
డలఘు భుజాబలుుఁ డొనర్ుు నదుాత కర్ెం 
బులు ప్ెకుక నాలు్  మోములు 
గల మే్టియు ల కక పె్టటుఁ గలుఁడె నరేంద్ాి!  

10.2-961-చంపకమాల 

అనిన మునీందుిుఁ గనొ్ ని ధరాధ్వపుుఁ డిటిను పదెపతత రలో 
చనుని యనంత వీర్ాగుణ సంపద వేమఱు విని న ైననుం 
దనియదు చితత  మచుాతకథావిభవం బొ కమాట  వీనులన్ 
వినిన మనోజపుషప శర్విదుధ ుఁడు న ైన విరామ మొందునే?  

10.2-962-వచనము 
అద్వయునుం గాక.  

10.2-963-చంపకమాల 

హ్ర భజియించుహ్సతములుహ్సతము; లచుాతుుఁగోర  మొొకుక త 
చిేర్ము శిర్ంబు; చకధీర్ుుఁ జేర న చితతము చితత ; మింద్వరా 
వర్ుుఁగను దృషరట  దృషరట ; ముర్వ ైర  నుతించిన వాణి వాణి; య 
క్షర్ుకథ లాను కర్ణములు కర్ణముల ై విలసరలుి ుఁబో  భువిన్.  

10.2-964-కంద పదాము 
హ్ర పాదతీర్థ సేవా 
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పర్ుుఁడెై విలసరలుి నటిట  భాగవతుని వి 
సుుర తాంగము లంగము; లా 
పర్మే్శిర్ు న ఱుుఁగ నాకుుఁ బలుకు మునీంద్ాి!  

10.2-965-సీస పదాము 
అనుడు వేదవాాసతనయుుఁ డా యభిమనుా; 
 తనయునిుఁ జూచి యిటినియిెుఁ బిీతి 
జనవర్! గోవింద సఖ్ుుఁడు కుచేలుండు; 
 నా నొపుప విపుు ండు మానధనుుఁడు 
విజాఞ ని రాగాద్వ విర్హితసాింతుండు; 
 శ్ాంతుండు ధర్ెవతసలుుఁడు ఘనుుఁడు 
విజితేంద్వయిుుఁడు బహి్ెవేతత  ద్ార ద్రంబు; 
 బాధ్వంప నొర్ులుఁ గార్పణావృతిత   

10.2-965.1-తటేగతీి 

నడుగుఁ బో వక తనకుుఁ ద్ా నబిబనటిట 
కాసు పద్వవేల నిషకముల్  గాుఁ దలంచి 
యాతె మోద్వంచి పుతది్ారాభిర్క్ష 
యొక విధంబున నడుపుచు నుండు; నంత  

10.2-966-సీస పదాము 
లల్లతపతివతిా తిలకంబు వంశ్ాభి; 
 జాతా తద్ాార్ా దుససహ్ దర ద ి
ప్ీడచేుఁ గడు నొచిు ప్ెదవులు దడుపుచు; 
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 శిశువు లాుఁకటి చిచుుచేుఁ గృశించి 
మలమల మాుఁడుచు మానసం బెర యంగుఁ; 
 బటెట ుఁ డయర ము మాకుుఁ బెట ట  మనుచుుఁ 
బతత రభాజనధృతపాణుల ై తనుుఁ జేర ; 
 వేుఁడిన వీనులుసూుఁడినటి  

10.2-966.1-ఆటవ లద్వ 
యిెైన నొకనాుఁడు వగచి నిజాధ్వనాథుుఁ 
జేర  యిటిని పల్లక  నో జీవితేశ! 
తట ట ముటాట డు నిటిట  పే్దఱిక మిట ి  
నొంప ద్ీని కుపాయ మూహింప వ ైతి.  

10.2-967-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె.  

10.2-968-తేటగతీి 

బాలసఖ్ుుఁడెైన యపపదెపతత రనేతుిుఁ 
గాన నేుఁగ  ద్ార ద్ా్ాంధకార్ మగుి 
ల ైన మము నుదధర ంపుము; హ్ర కృపా క 
టాక్ష ర్విద్ీప్రత  వడసర మహాతె! నీవు.  

10.2-969-వచనము 
మఱియును.  

10.2-970-చంపకమాల 
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వర్దుుఁడు సాధుభకతజనవతసలుుఁ డార్తశర్ణుాుఁ డింద్వరా 
వర్ుుఁడు దయాపయోధ్వ భగవంతుుఁడు కృషుణ ుఁడు ద్ాుఁ గుశసథల్మ 
పుర్మున యాదవపకిర్ముల్  భజియింపుఁగ నునివాుఁడు; నీ 
వర గ న నినుిుఁ జూచి విభుుఁ డపుపడ యిచుు ననూన సంపదల్ .  

10.2-971-మతేతభ వికీీడతిము 
కలలోనం దను మున ిఱుంగని మహాకష్ాట తుెడెై నటిట  దు 
ర్బలుుఁ డాపతసమయంబునన్ నిజపద్ాబాా తంబు లులింబులోుఁ 
దలుఁపనింతన మ్మచిు యార తహ్ర్ుుఁడెై తన ైిన నిచుున్; సుని 
శులభకితన్ భజియించు వార  కిడుఁడే సంపద్విశ్ేష్ో నితుల్ ?  

10.2-972-కంద పదాము 
అని చెప్రపన నమాెనిని 
సునయోకుత ల కలర  భూమిసుర్ుుఁ డా కృషుణ ం 
గన నేుఁగుట యిహ్పర్ సా 
ధనమగు నని మద్వుఁ దలంచి తన సతితోడన్.  

10.2-973-తేటగతీి 

నీవు సెప్రపన యటి రాజీవనేతుి 
పాదపదెంబు లాశయీిపంగుఁ జనుట 
పర్మశ్లభన మా చకీపాణి కిపుడు 
గాను కేమ్మైనుఁ గ్ంపో వుఁ గలద్ె మనకు?  

10.2-974-తేటగతీి 
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అనిన నయిాంతి య్ుఁగాక యనుచు విభుని 
శిథవల వసత రంబు కొంగునుఁ బృథుక తండు 
లముల నొకకొనిి ముడిచి న యామున ననుపుఁ 
జనియిె గోవింద దర్శనోతాసహి యగుచు.  

10.2-975-వచనము 
అట ి  సనుచుం దన మనంబున.  

10.2-976-సీస పదాము 
ద్ాిర్కానగర్ంబు నే రీతిుఁ జొతుత ను? ; 
 భాసురాంతఃపుర్వాసర యిెైన 
యపుపండరీకాక్షు నఖిలేశు న బాంగ ుఁ; 
 దర శంపుఁ గలనొ? తద్ాా వర్పాలు 
ర కకడి విపుు ుఁడ? విం ద్ేల వచెుద? ; 
 వని యడా పె్టిటరే నపుడు వార  
కే మ్మైనుఁ బర ద్ాన మిచిు చ్చెుద నని; 
 నూహింప నర్థశూనుాండ నేను;  

10.2-976.1-తటేగతీి 

నయిన నా భాగా; మతని దయారా్ుదృషరట 
గాక తలపో యుఁగా నొండు గలద్ె? యాతుఁ 
డేల ననుి నుప్ేక్ించు? నేటిమాట? 
లనుచు నా ద్ాిర్కాపుర్ మతుఁడు స చిు.  
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10.2-977-వచనము 
ఇట ి  పవిేశించి రాజమార్్ంబునం జనిచని కక్ాాంతర్ంబులు గడచి చని ముందట.  

10.2-978-సీస పదాము 
విశదమ్మై యొపుప ష్ో డశసహ్సాింగనా; 
 కల్లతవిలాస సంగతిుఁ దనర ు 
మహ్నీయ తపనీయ మణిమయగోపుర్; 
 పాిసాద సౌధ హ్ర్ెయములు సూచి, 
మనము బహిాెనందమును బొ ందుఁ గడు నుబిబ; 
 సంతోషబాషపముల్  జడిగ్నంగుఁ 
బకిటమ్మై విలసరలుి  నొక వధూమణి మంద్వ; 
 ర్మున నింతులు చామర్ములు వీవుఁ  

10.2-978.1-తటేగతీి 

దనర్ు మృదుహ్ంసతూల్లకా తలపమందుుఁ 
ద్ానుుఁ బిియయును బహ్ు వినోదములుఁ దనర  
మహితలావణా మనెథమనెథుండు 
ననుఁగుఁ జూపట ట  పుండరీకాయతాక్షు.  

10.2-979-సీస పదాము 
ఇంద్ీవర్శ్ాాము, వంద్వతసుతాిముుఁ; 
 గర్ుణాలవాలు, భాసుర్ కపో లుుఁ 
గ్సుత భాలంకార్ుుఁ, గామితమంద్ార్ు; 
 సుర్చిర్లావణుా, సుర్ శర్ణుా 
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హ్ర్ాక్షనిభమధుా, నఖిలలోకారాధుా; 
 ఘనచకహీ్సుత , జగత్రశసుత , 
ఖ్గకులాధ్వపయానుుఁ, గ్శ్ేయపర ధ్ానుుఁ; 
 బనిగశయను, నబాా తనయను,  

10.2-979.1-తటేగతీి 

మకర్కుండల సదూాషు, మంజుభాషు 
నిర్ుపమాకార్ు, దుగధసాగర్విహార్ు, 
భూర గుణసాందుి, యదుకులాంభోధ్వ చందుి, 
విషుణ , రోచిషుణ , జిషుణ , సహిషుణ ుఁ, గృషుణ .  

10.2-71- కుచలేుని ఆదర ంచుట 

10.2-980-మతేతభ వికీీడతిము 
కని డాయం జనునంతుఁ గృషుణ ుఁడు దళ్తకంజాక్షుుఁ డప్ేపద వి 
పుు ని నశ్ాీంత దర దపి్ీడితుుఁ గృశ్రభూతాంగు జీరాణ ంబర్ున్ 
ఘనతృష్ాణ తుర్చితుత  హాసానిలయున్ ఖ్ండయతతరీయుం గుచే 
లుని నలింతన  చూచి సంభిమ విలోలుండెై ద్వగ ం దలపమున్.  

10.2-981-కంద పదాము 
కర్ మర థ న దుర్ుగాుఁ జని  
పర ర్ంభణ మాచర ంచి, బందుసేిహ్ 
సుుర్ణం ద్యడెతచిు, సమా 
దర్మునుఁ గూర్ుపండుఁ బెటెట ుఁ దన తలపమునన్.  
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10.2-982-తేటగతీి 

అట ి  గూర్ుుండుఁ బెటిట  న యామునుఁ గనక 
కలశ సల్లలంబుచేుఁ గాళ్ళు గడిగ  భకితుఁ 
దజాలంబులు దనదు మసతమునుఁ ద్ాల్లు 
లల్లత మృగమద ఘనసార్ మిళిత మ్మైన.  

10.2-983-తేటగతీి 

మలయజము మే్న జొబిబలి నలుఁద్వ యంత 
శమీము వాయంగుఁ ద్ాళ్వృంతమున విసర  
బంధురామోదకల్లత ధూపంబు లగసుఁగ  
మించు మణిద్ీపముల నివాళించి మఱియు.  

10.2-984-వచనము 
సుర్భికుసుమ మాల్లకలు సరగముడిం దుఱిమి, కర్ూపర్మిళిత తాంబూలంబు 
నిడి, ధ్ేనువు నొసంగ , సాదర్ంబుగా సాిగతం బడిగ న నపుప డవిిపుు ండు మే్నం 
బులకాంకుర్ంబు లంకుర ంప నానందబాషప జలబిందు సంద్యహ్ుం డయిెా; 
నటిటయిెడం బదెలోచనుండు మనిించు నంగనామణి యగు ర్ుకిెణి కర్కంకణ 
ర్వంబు లగలయం జామర్లు వీవం దజాా త వాతంబున ఘర్ెసల్లలంబు 
నివార ంచుచుండుఁ జూచి శుద్ాధ ంత కాంతానివహ్ంబులు దమ మనంబుల 
నదుాతం బంద్వ యిటినిర .  

10.2-985-ఉతపలమాల 

ఏమి తపంబు సేసెనొకొ! యిా ధర్ణీద్వవిజఞతతముండు తొల్ 
బామున! యోగ విసుుర్ దుపాసాకుుఁడెై తనరార్ు నీ జగ 
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తాసవమి ర్మాధ్వనాథు నిజతలపమునన్ వసరయించి యునివాుఁ 
డమ మహ్నీయమూర త క నయిే మునిపుంగవు ల ంతవార్లున్?  

10.2-986-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.2-987-చంపకమాల 

తన మృదుతలపమందు వనితామణి యిెైన ర్మాలలామ ప ం 
దును న డుఁగాుఁ దలంపక యదుపవిర్ుం డెదురేుఁగ  మోదముం 
దనుకుఁగుఁ గ్ుఁగ ల్లంచి యుచితకియీలం బర తుషుట ుఁ జేయుచున్ 
వినయమునన్ భజించె; ధర్ణీసుర్ుుఁ డెంతటి భాగావంతుడయ?  

10.2-988-వచనము 
అను నయావసర్ంబున  

10.2-989-కంద పదాము 
ముర్సంహ్ర్ుుఁడు కుచేలుని 
కర్ము గర్ంబునుఁ ద్ెమల్లు కడుఁకన్ మన మా 
గుర్ుగృహ్మున వర తంచిన 
చర తము లని కొనిి నుడివి చతుర్త మఱియున్.  

10.2-990-సీస పదాము 
బాిహ్ెణోతతమ! వేదపాఠనలబధ ద; 
 క్షత గల చార్ువంశంబు వలనుఁ 
బర ణయంబెైనటిట  భార్ా సుశ్రలవ; 
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 ర్తనములుఁ దగభవతసదృశ యగున ? 
తలుఁప గృహ్క్ేత ిధనద్ార్ పుతాత ర దు; 
 లందు నీ చితతంబు సెందకుంట 
తోుఁచుచునిద్వ; యిేనుదుద్వ లోకసంగహీా; 
 ర్థంబు కరాెచర్ణంబుసేయు  

10.2-990.1-తటేగతీి 

గతి, మనంబులుఁ గామమోహితులు గాక 
యర థమ్మై యుకతకర్ెంబు లాచర ంచి 
పకిృతి సంబంధములు వాసర భవానిషఠ  
దవిల్లయుందుర్ు కొంద ఱుతతములు భువిని.  

10.2-991-వచనము 
అని మఱియు నిటినియిె.  

10.2-992-కంద పదాము 
ఎఱుుఁగుదువ ? మనము గుర్ు మం 
ద్వర్మున వసరయించి యతుఁడు ద్ెలుపుఁగ వర్ుస 
న ిఱుుఁగుఁగ వలసరన యర్థము 
ల ఱుిఁగ  పర జాఞ నమహిమ ల ఱుుఁగుట ల లిన్.  

10.2-993-వచనము 
అని మఱియు గుర్ుపశింస సేయం దలంచి యిటినియిె.  
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10.2-72- గుర్ుపిశంస చయేుట 

10.2-994-తేటగతీి 

తివిర  యజాఞ నతిమిర్ పది్ీపమగుచు 
నవాయంబెైన బహి్ెంబు ననుభవించు 
భర తసతుత వండు సతకర్ెనిర్తుుఁ డతుల 
భూసుర్శ్ేషీుఠ ుఁ డలఘుండు బుధనుతుండు.  

10.2-995-వచనము 
అమెహాతుెనివలన సకల వరాణ శమీంబులవార కి నేను విజాఞ నపదిుండ నగు 
గుర్ుండన ై యుండియు గుర్ుభజనంబు పర్మధర్ెం బని యాచర ంచితి; 
నద్వగావున.  

10.2-996-కంద పదాము 
భూసుర్ులక లి ముఖ్ుాుఁడ 
న ై సకల కులాశమీంబు లందును న పుడున్ 
ధ్ీసుజాఞ నపదిుుఁ డన 
ద్ేశికుుఁ డన నొపుపచుందు ధృతి న ల ి డలన్.  

10.2-997-తేటగతీి 

అటిట  వరాణ శమీంబులయందు నర్థ 
కుశలు లగువార్ు నిఖిల ైక గుర్ుుఁడ న ైన 
నాదు వాకాంబుచే భవార్ణవము ప్ెలుచ 
ద్ాుఁట దుర్ు మతపద్ాంబుజ ధ్ాానపర్ులు.  
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10.2-998-వచనము 
అద్వయునుం గాక, సకల భూతాతెకుండ న ైన యేిను దపో వతి యజఞ ద్ాన శమ 
దమాదులచేత సంతసరంపను; గుర్ుజనంబులుఁ బర్మభకిత సేవించువార్లం 
బర ణమింతు” ననిచెప్రప మఱియు “మనము గుర్ుమంద్వర్మున నుని యెిడ 
నొకకనాుఁడు గుర్ుపతీి నియుకుత లమ్మై యింధనార్థం బడవికిం జనిన 
నయావసర్ంబున. 

10.2-999-సీస పదాము 
ఘుమఘుమారావ సంకుల ఘోర్ జీమూత; 
 పటల సంఛనాిభభిాగ మగుచుుఁ 
జట ల ఝంఝానిలోతకట సముదూధ త నా; 
 నావిధ జంతుసంతాన మగుచుుఁ 
జండ ద్వగేిదండ తుండ నిభాఖ్ండ; 
 వార ధ్ారాపూర్ణ వసుధ యగుచు 
విద్యాతమానోగఖీ్ద్య ాత కిర్ణజి; 
 ద్విదుాదుా యతిచేటావిభవ మగుచు  

10.2-999.1-తటేగతీి 

నడర  జడిగుర యుఁగ నినుుఁ డసతమింప 
భూర నీర్ంధనిిబిడాంధకార్ మే్చి 
సూచికాభేదామ్మై వసుత గోచర్ంబు 
గాని యట ి ండ మనము న వాినుఁ దడిసర.  

10.2-1000-తటేగతీి 
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బయలు గ్ంద్వయుుఁ బెను మిఱుి పలిములును 
ర్హిత సహితసథలంబు లేర్పఱుపరాక 
యుని యతతఱి మనము నొండొర్ుల చేతు 
లూతుఁగాుఁ గ్ని నడచుచు నుండునంత.  

10.2-1001-కంద పదాము 
బిసబిస న పుపడు నుడుగక 
విసర డి వల్లచేత వడుఁకు విడువక మనముం 
బస చెడి మార్్ముుఁ గానక 
మసల్లతి మంతటను నంశుమంతుుఁడు ప డిచెన్.  

10.2-1002-కంద పదాము 
తెలతెలవాఱెడి వేళ్ం 
గలకల మని పల్లక ుఁ బక్ిగణ మ్మల ి డలన్ 
మిలమిలని ప ి దుా ప డువున 
ధళ్ధళ్ మను మ్మఱుుఁగు ద్వగ ితానము నిండెన్.  

10.2-1003-కంద పదాము 
అపుపడు సాంద్ీపని మన 
చ్పపర్యుచు వచిు వానసో ుఁకునను వల్లం 
ద్ెప్రపఱిలుటుఁ గని ఖే్దం 
బుపపతిలం బల్లక  నకట! యో! వట లారా!  

10.2-1004-చంపకమాల 



2810 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

కటకట! యిట ి  మా కొఱకుుఁగాుఁజనుద్ెంచి మహాటవిన్ సము 
తకటపర ప్ీడ నొంద్వతిర ; గావున శిషుాలు! మీ ఋణంబు నీుఁ 
గుట కిద్వ కార్ణంబు సమకూర డిుఁ బో ; యిట మీుఁద మీకు వి 
సుుట ధనబంధుద్ార్బహ్ుపుతత ర విభూతి జయాయుర్ునితుల్ .  

10.2-1005-కంద పదాము 
కని గార్వించి యాయన 
మనలం ద్యడొకనుచు నాతెమంద్వర్మునకుం 
జనుద్ెంచుట ల లిను నీ 
మనమునుఁ దలుఁతే యటంచు మఱియుం బల్లక న్.  

10.2-1006-వచనము 
“అనఘ! మన మధాయనంబు సేయుచు ననోానా సేిహ్ వాతస లాంబులం 
జేయు కృతాంబులు మఱవవు గద్ా!” యని యవి యిెలిం దలంచి యాడు 
మాధవు మధురాలాపంబులు విని యతనిం గనుంగ్ని కుచేలుం డిటినియిె. 

10.2-1007-కంద పదాము 
వనజఞదర్! గుర్ుమంద్వర్ 
మున మనము వసరంచునాుఁడు ముదమునుఁ గావిం 
పని పను ల విియుుఁ గలవే? 
విను మవి యట ి ండనిముె విమలచర తాి!  

10.2-1008-కంద పదాము 
గుర్ుమతిుఁ దలుఁపుఁగుఁ ద్వజిగ 
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దు్ ర్ుుఁ డవనం దగ న నీకు గుర్ుుఁ డనుఁగా నొం 
డొర్ుుఁ డెవి? డింతయును నీ 
కర్యంగ విడంబనంబ యగుుఁ గాద్ె హ్రీ!  

10.2-1009-వచనము 
అని సాభిపాియంబుగాుఁ బల్లకిన పలుకులు విని సమసత  భావాభిజుఞ ండెైన 
పుండరీకాక్షుండు మందసరెతవదనార్విందుం డగుచు నతనిం జూచి “నీవిచుటికి 
వచుునపుపడు నాయందుల భకితంజేసర నాకు నుపాయనంబుగ నేమి పద్ార్థంబు 
ద్ెచిుతి? వపపద్ార్థంబు లేశమాతంిబెైనుఁ బద్వవేలుగా నంగీకర ంతు; నట ి గాక 
నీచవర్తనుండెై మదాకితం దగులని దుష్ాట తుెండు హేమాచలతులాంబెైన 
పద్ార్థంబు నొసంగ న నద్వ నా మనంబునకు సమెతంబు గాదు; కావున. 

10.2-1010-కంద పదాము 
దళ్మ్మైనుఁ బుషపమ్మైనను 
ఫలమ్మైనను సల్లలమ్మైనుఁ బాయని భకితం 
గ్ల్లచిన జను లర పంచిన 
న లమిన్ ర్ుచిరానిముగన  యేిను భుజింతున్.  

10.2-1011-కంద పదాము 
అని పద్యెదర్ుుఁ డాడిన 
వినియోకుత ల కాతె నలర  విపుు ుఁడు ద్ాుఁ ద్ె 
చిున యడుకులు దగ నర పం 
పను నేర్క మోము వాంచి పలుకక యునిన్.  
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10.2-73- అట కులార్గ ంచుట 

10.2-1012-వచనము 
అవిిపుు ండు సనుద్ెంచిన కార్ాంబు కృషుణ ండు దన ద్వవాచితతంబున న ఱింగ  
“యితండు పూర్ిభవంబున న ైశిర్ాకాముండెై ననుి సేవింపండెైన 
నికుకచేలుండు నిజకాంతాముఖ్ఞలాి సంబుకొఱకు నా యొదాకుుఁ జనుద్ెంచిన వాుఁ; 
డితనికి నింద్ాిదులకుం బడయ రాని బహ్ువిధంబుల ైన సంపద్విశ్ేషంబు 
ల్మక్షణంబ యొడుఁగూర్పవలయు” నని తలంచి యతండు జీర్ణవసత రంబు కొంగున 
ముడిచి తెచిున యడుకుల ముడియుఁ గని “యిద్వ యిేమి” యని యొయాన 
నముెడియుఁ దనకర్కమలంబుల విడిచి యయాడుకులు కొనిి పుచుుకొని 
“యివియ సకల లోకంబులను, ననుిను బర తృప్రత ం బొ ంద్వంపుఁ జాలు” నని 
యపుపడు. 

10.2-1013-కంద పదాము 
ముర్హ్ర్ుుఁడు ప్రడిక ుఁ డడుకులు 
గర్ మొపపుఁగ నార్గ ంచి క్తూహ్ల్లయిె ై
మఱయిును బిడిక ుఁడు గ్నుఁ ద 
తకర్ మపుపడు పటెట ుఁ గమల కర్కమలములన్.  

10.2-1014-కంద పదాము 
స ం పార్ుఁగ నతనికి బహ్ు 
సంపద లంద్వంప నివియ చాలును నిుఁక భ 
క్ింపుఁగ వలవదు తిిజగ 
తపంపతకర్! ద్ేవద్ేవ! సరాితె! హ్రీ!  
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10.2-1015-వచనము 
అని యిట ి  వార ంచె; నకుకచేలుండును నా రాతిి గోవిందు మంద్వర్ంబునుఁ దనకు 
హ్ృదయానందకర్ంబు లగు వివిధ పద్ార్థంబు లనుభవించి, మృదుల 
శయాాతలంబున నిద్వంిచి తన మనంబునం దనుి సమధ్వక 
సిర్్భోగానుభవుంగాుఁ దలంచుచు మఱునాుఁ డర్ుణోదయంబున మే్లకని 
కాలోచితకృతాంబులు దీ్ర ు, యింద్వరార్మణుండు దనుిుఁ గ్ంత దవినిప్ర 
యామంతిితుం జేయుఁజనుచు నందనందన సందర్శనానంద లోలాతుెండెై తన 
మనంబున నిటినియిె.  

10.2-1016-కంద పదాము 
నా పుణా మర్య న టిటద్ొ  
యా పుణానిధ్వం బశి్ాంతు నచుాతు నఖిల 
వాాపకు బహి్ెణుానిుఁ జి 
దూిపకుుఁ బుర్ుష్ో తతమునిుఁ బర్ుం గనుుఁగ్ంటిన్.  

10.2-1017-ససీ పదాము 
పర కింపుఁ గృపణసిభావుండ న ై నటిట ; 
 యేి నేడ? నిఖిలావనీశిర  యగు 
నింద్వరాద్ేవికి న నయంగ నితా ని; 
 వాసుుఁడెై యొపుప న వాిసుద్ేవుుఁ 
డేడ? న నిర థమ్మైుఁ ద్యడుఁబుటిటన వాని; 
 క ైవడిుఁ గ్ుఁగ టుఁ గద్వయుఁ జేర ు 
ద్ెైవంబుగా ననుి భావించి నిజతలప; 
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 మున నుంచి సతిియల్  పూనినడప్ర  

10.2-1017.1-తేటగీతి 

చార్ు నిజవధూ కర్సరోజాత కల్లత 
చామరానిలమున గతశమీునిుఁ జేసర 
శ్రకీుచాల్లపత  చందనాంచితకరాబా 
తలములను నడు్  లగతెత  వతసలత మ్మఱసర.  

10.2-1018-వచనము 
కావున.  

10.2-1019-ఉతపలమాల 

శ్రనీిధ్వ యిట ి  ననుిుఁ బచర ంచి ఘనంబుగ వితత  మే్మియు 
నీిని తెఱంగు గానుఁబడె; న ని దర దుిుఁడు సంపదంధుుఁడెై 
కానక తనుిుఁ జేర్ుఁ డని కాక శితీార త హ్ర్ుండు సతకృపాం 
భోనిధ్వ సర్ివసుత పర పూర్ుణ నిుఁగా ననుుఁ జేయకుండునే?  

10.2-1020-వచనము 
అని తన మనంబున వితర కంచుచు నిజపుర్ంబునకుుఁ జనిచని ముందట.  

10.2-1021-ససీ పదాము 
భానుచందపిభిా భాసమానసిర్ణ; 
 చందకిాంతోపల సౌధములును 
గలకంఠ శుక నీలకంఠ సముతకంఠ; 
 మానిత కూజితోద్ాానములును 
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ఫులిసరతాంభోజ హ్లిక కహిార్; 
 క ైర్వోలిసరత కాసార్ములును 
మణిమయ కనక కంకణ ముఖ్ాభర్ణ వి; 
 భాిజిత ద్ాసద్ాసీజనములుుఁ  

10.2-1021.1-తేటగీతి 

గల్లగ  చెలువొందు సదనంబుుఁ గాంచి విసె 
యమును బొ ందుచు న టిట  పుణాాతుెుఁ డుండు 
నిలయ మొకొక! యపూర్ిమ్మై న గడె మహిత 
వ ైభనోనిత లక్మెనివాస మగుచు.  

10.2-1022-వచనము 
అని తలపోయుచుని యవసర్ంబున.  

10.2-1023-తటేగతీి 

ద్వవిజ వనితలుఁ బో ల డు తెఱవ లపుడు 
డాయ నేతెంచి యిందు విచేుయుుఁ డనుచు 
విమల సంగీత నృతా వాదాములు సెలుఁగ 
గర ముఁ ద్యడొకని చని ర్ంతిపుర్మునకును.  

10.2-1024-వచనము 
ఇట ి  సనుద్ేర్ నతని భార్ా యిెైన సతీలలామంబు దన మనంబున 
నానందర్సమగి యగుచు.  

10.2-1025-ససీ పదాము 
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తన విభురాక ముందటుఁ గని మనమున; 
 హ్ర ించి వ ైభవం బలర్ మనుజ 
కామినీర్ూపంబు గ కైొని యింద్వరా; 
 వనిత చందంబునుఁ దనర్ుచుని 
కలకంఠ  తన వాలుుఁగనుిల కేవీల; 
 నానందబాషపంబు లంకుర ంప 
నతని పాదంబుల కాతెలో మొొకిక భా; 
 వంబున నాల్లంగనంబు సేసె  

10.2-1025.1-తేటగీతి 

నా ధరాద్ేవుుఁ డతుల ద్వవాాంబరాభ 
ర్ణ విభూషరతల ై ర్తిరాజు సాయ 
కముల గతి నొపుప పర చార కలు భజింప 
లల్లత సౌభాగా యగు నిజ లలనుఁ జూచి.  

10.2-1026-కంద పదాము 
ఆ నారీర్తింబును 
ద్ానును ననురాగర్సము దళ్ళకొతత ుఁగ ని 
తాానందము నొందుచుుఁ బెం 
పూనిన హ్ర లబధ వ ైభవోనితి మ్మఱయన్.  

10.2-1027-ససీ పదాము 
కమనీయ పదెరాగసతంభకంబులుుఁ; 
 గ్మరార్ు పటికంపుుఁ గుడాములును 
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మర్కత నవర్తిమయ కవాటంబులుుఁ; 
 గీల్లత హ్ర  నీల జాలకములు 
ద్ీప్రత చందకిాంతోపల వేదులు; 
 నంచిత వివిధ పద్ార్థములును 
దగు హ్ంసతూల్లకా తలపంబులును హేమ; 
 లాల్లత శయనసథలములుుఁ దనర్ు  

10.2-1027.1-తేటగీతి 

సమధ్వకోతుత ంగ భదపి్ీఠముల సరర్ులు 
మానితోనిత చతుర్ంతయానములును 
వలయు సదిసుత  పర పూర్ణ వాటికలును 
గల్లగ  చెలువొందు మంద్వర్ం బెలమిుఁ జొచిు.  

10.2-1028-వచనము 
సుఖ్ంబున నుండు నటిటయిెడం దనకు మనోవికార్ంబులు వొడమకుండ 
వర తంచుచు, నిర్ెలంబగు తన మనంబున నిటిను; “నింతకాలం బతాంత 
దుర్ంతంబగు ద్ార ద్రదుఃఖ్ార్ణవంబున మునింగ  యుని నాకుం గడపటుఁ గల్లగ న 
విభవంబున నిపుపడు.  

10.2-1029-ఆటవ లద్వ 
ఎనిుఁ గ్ీతత  ల ైన యిటిట  సంపదలు నా 
కబుబ టెలి హ్ర దయావలోక 
నమునుఁ జేసర కాద్ె! నళినాక్షుసనిిధ్వ 
కర థ నగుచు నేను నర్ుగుటయును.  
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10.2-1030-కంద పదాము 
నను నా వృతాత ంతంబును 
దన మనమునుఁ గనియు నేమి దడవక ననుుఁ బొ  
మెని యిా సంపద ల లిను 
నొనర్ుఁగ నొడుఁగూర ు ననుి నొడయనిుఁ జేసెన్.  

10.2-1031-వచనము 
అటిట  పుర్ుష్ో తతముండు భకితనిషుఠ ల ైన సజానులు లేశమాతంిబగు పద్ార్థంబెైన భకిత 
పూర్ికంబుగా సమర పంచిన నద్వ కోటిగుణితంబుగాుఁ గ ైకొని మనిించుటకు 
నిద్వయ దృష్ాట ంతంబు గాద్ె! మల్లన ద్ేహ్ుండును, జీరాణ ంబర్ుండు నని చితతంబున 
హేయంబుగాుఁ బాటింపక నా చేనుని యడుకు లాదర్ంబున నార్గ ంచి ననుిం 
గృతార్ుథ నిం జేయుట యతని నిరేితుక దయయ కాద్ె! యటిట  కార్ుణాసాగర్ుండెైన 
గోవిందుని చర్ణార్విందంబుల యందుల భకిత పతిిభవంబునుఁ గలుగుంగాక!” 
యని యపుపండరీకాక్షుని యందుల భకిత తాతిర్ాంబునం దగ ల్ల 
పతీిసమే్తుండెై నిఖిల భోగంబులయందు నాసకితం బొ ర్యక, రాగాద్వ 
విర్హితుండును నిర ికార్ుండును న ై యఖిలకియీలందు ననంతుని యనంత 
ధ్ాాన సుధ్ార్సంబునం జొకుకచు విగత బంధనుండెై యపవర్్ పాిప్రత  నొంద్ె; 
మఱియును.  

10.2-1032-ఆటవ లద్వ 
ద్ేవద్ేవుుఁ డఖిల భావజుఞ ుఁ డాశితీ 
వర్దుుఁ డెైన హ్ర కి ధర్ణిసుర్ులు 
ద్ెైవతములు గాన ధ్ార్ుణీద్వవిజుల 
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కంటె ద్ెైవ మొకుఁడు గలడె భువిని?  

10.2-1033-కంద పదాము 
ముర్హ్ర్ుుఁ డిట ి  కుచేలుని 
చర తార్ుథ నిుఁ జేసరనటిట  చర తము విను స 
తుపర్ుషుల కిహ్పర్సుఖ్ములు 
హ్ర భకితయు యశముుఁ గలుగు నవనీనాథా!  

10.2-74- శమంతకపంచకమునకర్ుగుట 

10.2-1034-వచనము 
అనిన మఱియుం బరాశర్పౌతుిన కర్ుా నపౌతుిం డిటినియెి.  

10.2-1035-ఆటవ లద్వ 
దుషటశిక్షణంబు దుర తసంహ్ర్ణంబు 
శిషటర్క్షణంబుుఁ జయేుఁ దలుఁచి 
భువిని మనుజుుఁ డగుచుుఁ బుటిటన శ్ర ీకృషుణ  
విమలచర త మ్మలి విసతర ంపు.  

10.2-1036-వచనము 
అనిన శుకుం డిటినియిె.  

10.2-1037-ససీ పదాము 
ధర్ణీశ! బలుుఁడును సర్సరజఞదర్ుుఁడు న; 
 వోనితసుఖ్ల్మల నుండునంతుఁ 
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జట లోగకీలాపంత సమయమందును బో ల ; 
 దృగసహ్ామ్మై సముద్ీాపత  మగుచు 
రాజిలుి  సూరోాపరాగంబు సనుద్ెంచు; 
 టెఱిుఁగ  భూజను ల లి వర్ుసుఁ గదల్ల 
మును జమదగ ి రాముుఁడు పూని ముయిేాడు; 
 మాఱులు ఘనబలోద్ార్ుుఁ డగుచు  

10.2-1037.1-తేటగీతి 

నిజభుజాదండ మండిత నిబిడ నిశిత 
చట ల దంభోళిర్ుచిర్భాసితుకఠార్ 
మహితధ్ారావినిర ాని మనుజపాల 
ద్ేహ్నిర్ుెకత ర్ుధ్వర్ పవిాహ్ములను.  

10.2-1038-తటేగతీి 

ఏను మడువులు గావించె న చటనేని 
నటిట  పావనసుక్ేతిమగు శమంత 
పంచకంబున కపుడు సంభిమముతోడుఁ 
జనిర  బలకృషుణ లును సంతసం బెలర్ప.  

10.2-1039-వచనము 
ఇట ి  నిషకర్ుెల ైన రామకృషుణ లు లోక ధరాెనుపాలన పవిర్తనుల ై ద్ాిర్కానగర్ 
ర్క్షణంబునకుం బదిుామి గద సాంబ సుచంద ిశుక సార్ ణానిర్ుదధ కృతవరాెద్వ 
యోధవర్ుల నియమించి తాము నకూీర్ వసుద్ేవోగసీేనాద్వ సకల యాదవులుం 
గాంతాసమే్తుల ై సకిుంద నాభర్ణ వసాత ర దులు ధర యించి, 
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శ్లభనాకార్ంబులతోడం బుషపక విమానంబులనం బొ లుచు నర్దంబులను, 
మే్ఘంబుల ననుకర ంచు గజంబులను, మనోవేగంబుల ైన తుర్గంబుల న కిక 
వియచుర్ులం బుర్ుడించు పుర్ుషులు దముె సేవింపం జని య పుపణా 
తీర్థంబుల నవగాహ్నంబు సేసర యుపవసరంచి, యనంతర్ంబ.  

10.2-1040-కంద పదాము 
భూసుర్వర్ులకు ననుపమ 
వాసో లంకార్ ధ్ేను వసు ర్తి ధర  
తీి సుమహిత వసుత వు లు 
లాి సంబున ద్ాన మిచిు లాల్లతు లగుచున్.  

10.2-1041-కంద పదాము 
పునర్వగాహ్నములు ప్ెం 
ప నర్ం గావించి బంధుయుకతముగా భో 
జనకృతాంబులు దీ్ర ు స 
దనురాగము లులిసరలి నచోుటుఁ దగన్.  

10.2-1042-కంద పదాము 
ఘనశ్ాఖ్ాకీర్ణముల ై 
యినర్శుెలు దూఱనీక యెిసకం బెసుఁగన్ 
ననిచిన ప నిల నీడల 
ననిచిన వేడుకల నందనందన ముఖ్ుాల్ .  

10.2-1043-కంద పదాము 



2822 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

తనర న పలివ ర్ుచిరా 
సనముల నాసీను లగుచు సతుసఖ్గోషరఠ ం 
బెనుప ందుఁగ నట వసరయిం 
చినచ ుోఁ దతుపణాతీర్థ సేవార్తుల ై.  

10.2-1044-వచనము 
ముని చనుద్ెంచి యుని మతౌసయశ్రనర్ కోసల విదర్ా కుర్ు సృంజయ కాంభోజ 
కేకయ మద ికుంతాార్టట కేర్లాద్వ భూపతులును, మఱియుం దకికన 
రాజవర్ులును, హితులును, నంద గోపాద్వ గోపాలుర్ును, గోప్రకాజనంబులును, 
ధర్ెరాజానుగతుల ై వచిున భీషె ద్యిణ ధృతరాషట ర గాంధ్ారీ కుంతీ పాండవ తద్ాా ర్ 
నివహ్ సంజయ విదుర్ కృప కుంతిభోజ విరాట భీషెక నగిజి దుా ర పద శ్ ైబా 
ధృషటకేతు కాశిరాజ దమ ఘోష విశ్ాలాక్ష మ్మైథవల యుధ్ామనుా సుశర్ెలును, 
సపుతత రకుండెైన బాహిి కుండును మొదలుగాననేకులు నుగసీేనాద్వ యాదవ 
పకిర్ంబులం బూజలం దృపుత లం జేసరన వార్ునుం బమిుద్వతాతుెల ై; ర్యిెాడ. 

10.2-1045-కంద పదాము 
ఆ రాజులు గాంచిర  నిజ 
నారయీుతు లగుచు నంగనాపర వార్ున్ 
ధ్ీర్ున్ ద్ానవకులసం 
హార్ున్ గోప్ీమనోవిహార్ు నుద్ార్ున్.  

10.2-1046-వచనము 
కని య మాెధవ బలద్ేవులు సేయు సముచిత పూజావిధ్ానంబులం 
బర తృపుత ల ై, యముెకుందు సానిిధాంబు గల్లగ , తద్ీయ సంపద్విభవాభిరాము 
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ల ై విలసరలుి చుని యుగసీేనాద్వ యదు వృషరణ  పుంగవులం జూచి, వార్లతోడ నా 
రాజవర్ులు మాధవుండు విన నిటినిర . 

10.2-1047-మతేతభ వికీీడతిము 
మనశ్ాసత రంబులువాకుకలునెనములునాెంగలాముంబొ ంద్వపా 
వనమ్మై యొప్ెపడి నే ర్మావిభుని భాసితాపదపంకేజ సే 
చనతోయంబుల నే మహాతుెని పద్ాబాా తంబు ల ంద్ేని సో ుఁ 
కినచ  ోటెలిను ముకిత హేతువగు, నీ కృషుణ ండె పో ! చూడుఁగన్.  

10.2-1048-చంపకమాల 

సనక సనందనాద్వ మునిసతతము లంచిత యోగదృషరటచేుఁ 
బనివడి యాతెలన్ వ దకి పటట నగోచర్మ్మైన మూర త యి 
టినవర్తంబు మాంస నయనాంచల గోచర్ుుఁ డయిెానటెట ! యేి 
మన నగు? వీర పుణామున కాదట న టిటతపంబు సేసరరో?  

10.2-1049-మతేతభ వికీీడతిము 
నిర్యసిర్్ము లాతెుఁ గ ైకొనక తా నిరాిణమూర తతన యిా 
హ్ర ుఁ జూడన్, హ్ర తోడుఁ బలక, హ్ర మే్ నంటన్, హ్ర ం బాడుఁగా 
హ్ర తో నేుఁగ, సహాసనాసతర్ణ శయాావాసుల ై యుండుఁగన్ 
హ్ర  బంధుతిసఖితిముల్ గలుగు భాగాం బెట ి  సరద్వధంచెనో?  

10.2-1050-తటేగతీి 

అనుచు యాదవ వృషరణ  భోజాంధకులును 
హ్ర దయాలబధనిఖిలార్ుథ  లగుచు నుని 
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మనికిుఁ దమ చితతములుఁ బలుమాఱుుఁ బొ గడి 
పర ణమించిర ; యంత న పాపండుమహిషర.  

10.2-1051-వచనము 
అపపడు.  

10.2-1052-కంద పదాము 
తన సుతులకు గాంధ్ారీ 
తనయులు గావించు నపకృతంబుల కాతెన్ 
ఘనముగ న ర యుచు నచుటుఁ 
గనుుఁగ్న  వసుద్ేవు విగతకలెషభావున్.  

10.2-1053-వచనము 
అట ి  గనుంగ్ని యతనితో నిటినియిె.  

10.2-75- కుంతీద్వేి దుఃఖ్ంబు 

10.2-1054-కంద పదాము 
ఓ యని! పాండుతనయులు 
నీ యలుి ం డడివులందు న ఱి మృగములతోుఁ 
బాయని యిడుమలుఁ బడుఁ గర్ు 
ణాయతుత ల ర్గుచు మీర్ లర్యుఁగ వలద్ే?  

10.2-1055-వచనము 
అని బహ్ుపకిార్ంబుల సంతాప్రంచుచు మఱియు నిటినియిె.  
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10.2-1056-కంద పదాము 
అతిబలవంతపు విధ్వ ద్ాుఁ 
బతిికూలంబెైనుఁ గలర  బంధువు? లనుచున్ 
ధృతి గలుఁగ బాషపజలపూ 
ర తలోచన యగు సహ్ో దర ం జూచి యన న్.  

10.2-1057-ససీ పదాము 
తలి్ల! నీ కేల సంతాప్రంప మనమునుఁ; 
 దలవుఁక విధ్వనేల స లసె? ద్వంత 
యఖిల నియామకుండగు నీశిర్ుుఁడు మాయ; 
 యవనికాంతర్ుుఁడెైన యటిట సూత ి
ధ్ార్ుని క ైవడిుఁ దగ ల్ల నటింపుఁగ; 
 మనుజులు కీలుబొ మెలు దలంపుఁ; 
గావున విధ్వసేుఁతుఁ గడిచి వర తంపంగ; 
 ద్ేవతలకున ైనుఁ ద్ీఱ; దట ి  

10.2-1057.1-తేటగీతి 

కోీధచితుత ండు కంసుుఁడు బాధవఱుప 
నిలయములు దప్రప నే మడవులుఁ జర ంప 
ఘనకృపానిద్వ యిా హ్ర  గలుగుఁబటిట 
కోర  మా కిండుి  గమీెఱుఁ జేర్ుఁ గల్లగ .  

10.2-1058-వచనము 
అని యూర్డిలం బలుకు నవసర్ంబున.  
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10.2-76- నంద్ాదులు చనుద్ంెచుట 

10.2-1059-కంద పదాము 
నందయశ్లదలు గోపక 
బృందంబులు గోప్రకలును బిర గ్ని పర్మా 
నందంబునుఁ జనుద్ెంచిర  
మందర్ధర్ుుఁ జూచువేడక మనములుఁ బొ డమన్.  

10.2-1060-వచనము 
ఇట ి  సనుద్ెంచి.  

10.2-1061-కంద పదాము 
అతిచిర్కాల సమాగతు 
నతని నిరీక్ించి వృషరణ  యాదవ భోజ 
పతితులు న దురేుఁగ  సము 
నితితో నాల్లంగనములు నడప్రర  వర్ునన్.  

10.2-1062-కంద పదాము 
వసుద్ేవుుఁడు వార కి సం 
తసమునుఁ గావించె సముచితకియీ లంతన్ 
ముసల్లయు హ్ర యును మొొకికర  
వ స నందయశ్లదలకును వినయం బెసుఁగన్.  

10.2-1063-వచనము 
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అట ి  నమసకృతులుసేసర, యాల్లంగనంబులు గావించి, నయనార్విందంబుల 
నానందబాషపంబుల ద్ొర్ుఁగ నఱలేని సేిహ్ంబులు చితతంబుల నతతమిలి 
నేమియుం బలుకకుండి; ర్ంత నయాశ్లద్ాద్ేవి రామకృషుణ ల నిజాంకప్ీఠంబుల 
నునిచి యకుకనం గద్వయంద్వగ చి, చెకికల్ల ముదుా గ్ని, శిర్ంబులు మూర్కని, 
చిబుకంబులు పుడుకుచుుఁ, బునఃపునరాల్లంగనంబులు గావించి, 
పర్మానందంబునం బొ ందుచు నునింతుఁ బదంపడి. 

10.2-1064-చంపకమాల 

సరథర్మతితోడ రోహిణియు ద్ేవకియుం దగ నందగోప సుం 
దర ుఁ గని క్ుఁగ ల్లంచికొని తతకృతుల లిుఁ దలంచి యింతి! నీ 
వర్ుుఁడును నీవు బంధుజనవతసలతన్ మును చేయుసతకృతుల్  
మఱవుఁగ వచుునే? తలుఁప మా కిుఁక న నిుఁటికిం దలోదరీ!  

10.2-1065-కంద పదాము 
జననం బందుట మొదలుగ 
ఘనమోహ్ముతోడుఁ బెంచు కతమునుఁ దమకున్ 
జననీ జనకులు వీర్ని 
మనమునుఁ దలపోయలేర్ు మము నీ తనయుల్ .  

10.2-1066-కంద పదాము 
అంటని ప్ేిమను వీర ం 
గంటికి ఱెపపడామ్మైన గతిుఁ బెంపుఁగ మా 
కంటనె్ న న ర్టను మీ 
యింటన్ వసరయించి యుండి ర నిిద్వనంబుల్ .  
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10.2-1067-వచనము 
అని యిట ి  ప్రియాలాపంబులు పలుకుచుండు నవసర్ంబున గోపాలసుందర్ు 
లమంద్ానంద కందళితహ్ృదయ లయి హ్ృదయిేశిర్ుం డైెన గోవిందుుఁడు 
చిర్కాలసమాగతుం డగుటం జేసర, యతనిం జూచు తలంపు లులింబుల వ లి్లగ్నం 
జేర .  

10.2-1068-చంపకమాల 

నళినదళాక్షుుఁ జూచి నయనంబులు మోడిుఁగుఁ జాల కాతెలన్ 
వలచి తద్ీయమూర త విభవంబు దలంచుచుుఁ గ్ుఁగ ల్లంచుచుం 
బులకలు మే్న జాదుకొనుఁ బొ లుత లు స కికర  బహి్ెమున్ మనం 
బులుఁ గని చ్కుక యోగ జనముం బుర్ుడింపుఁగ మానవేశిరా!  

10.2-1069-చంపకమాల 

ప లుఁతుల భావ మాతెుఁ గని ఫులిసరోర్ుహ్లోచనుండు వా 
ర్లనపు డేకతంబునకు ర్మెని తోకొని పోయి యందు న 
ర ెల్లుఁ బర ర్ంభణంబు లగనర ంచి లసదార్హాసచంద్వకిా 
కల్లత కపో లుుఁడెై పల్లక ుఁ గాంతల భకితనితాంతచితతలన్.  

10.2-1070-చంపకమాల 

వనజదళాక్షులార్! బలవద్వపిు వర్్ములన్ జయింపుఁగాుఁ 
జని తడవయిెా; ద్ీనికి భృశంబుగ మీ మద్వ నల్కుండుుఁడమ! 
యనయము ద్ెైవ మిట ి  సచరాచర్జాలము నొకకవేళ్ుఁ గూ 
ర్ుును నొకవేళ్ుఁ బాపును మర్ుదధతతూల తృణంబులం బల న్.  
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10.2-1071-ససీ పదాము 
తర్లాక్షులార్! మదాకిత చేతనులకుుఁ; 
 దనర్ు మోక్ానందద్ాయకంబు 
జప తపో  వతి ద్ాన సతకర్ెముల ముకిత; 
 కలుగంగ నేర్దు కానుఁ దలుఁప 
విధ్వ శివ సనకాద్వ విమలచితతంబులుఁ; 
 బొ డమని భకిత మీ బుదుధ లందు 
జనియించె మీ పూర్ి సంచితసౌభాగా; 
 మ్మటిటద్య  యద్వ తుదముటెట నింక  

10.2-1071.1-తేటగీతి 

నటమటము గాదు మీకు న నిుఁటికి న ైనుఁ 
గలుగనేర్వు నిర్యసంగతముల ైనుఁ 
జనెకర్ెము ల్లటమీుఁద మనెనీష 
సుమహితధ్ాానలార్! యో! ర్మణులార్!  

10.2-1072-ససీ పదాము 
అభిలభూతములకు ననయంబు నాద్వ మ; 
 ధ్ాాంతరాంతర్ాహిరాియప్రత  న ైన 
ఘటపటాద్వక భూతకార్ాంబులకు నుపా; 
 ద్ానకార్ణముల ై తనర్ునటిట 
గగనానిలానలకక్ోణులను భూత; 
 పంచకం బెైకాత వడయుుఁ గాద్ె 
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లోకంబులందుుఁ బంచీకర్ణవావ; 
 సథలచేత నటిట  భూతముల రీతి  

10.2-1072.1-తేటగీతి 

గగనముఖ్భూత తతాకర్ాకార్ణములుఁ 
దగ ల్ల యాధ్ార్ హేతుభూతంబ న ైన 
నాకుుఁ బర్ మనా మొకకుఁ డెనింగ లేడు 
విమలమతులార్! మాటలు వేయునేల?  

10.2-1073-తటేగతీి 

అనినుఁ ద్ెల్లవొంద్వ వార్ు దే్హాభిమాన 
ములు సమసతంబు విడిచి యో! నల్లననాభ! 
నిఖిలజగదంతరాతె! మానిత చర త!ి 
భకతజనమంద్వరాంగణపార జాత!  

10.2-1074-తటేగతీి 

ఘోర్సంసార్సాగరోతాత ర్ణంబు 
ధ్ీయుతజాఞ నయోగ  హ్ృద్ేధ యయవసుత  
వగుచుుఁ జ లువొందు నీ చర్ణాంబుజాత 
యుగళ్మును మా మనంబులుఁ దగుల నీవ .  

10.2-1075-కంద పదాము 
అని వేడినుఁ గృషుణ ుఁడు ముని 
వినతుుఁడు కర్ుణించి వలివీజనములుగో 
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ర న యటి యిచెుుఁ గర్ుణా 
వననిధ్వ సదాకత లోకవతసలుుఁ డంతన్.  

10.2-1076-ఉతపలమాల 

ధర్ెతనూభవుం గని పదంబులకున్ నతుుఁడెై సపర్ాలన్ 
నిర్ెలభకితమ్మై నడప్ర నీవును దముెలు బంధుకోటి స 
తకర్ె చర తుిల ై తగు సుఖ్ంబుల నొపుపచునుని వార  నా 
నర ెల్లుఁ బాండవాగజీుుఁడు నమెధుసూదనుతోడ నిటినున్.  

10.2-1077-కంద పదాము 
సర్సరజనాభ! భవతపద 
సర్సీర్ుహ్ మాశయీించు జను లతిసౌఖ్ా 
సుుర్ణం బొ లుపార్ుచు భువిుఁ 
జర యింపర ! భకత పార జాత! మురారీ!  

10.2-1078-వచనము 
అద్వయునుం గాక,  

10.2-1079-ససీ పదాము 
సుమహిత సిసి సుషుప్రత  జాగర్ములన్; 
 మూుఁడవసథలుఁ బాసర వాుఁడ ిమిగ ల్ల 
వ ల్లనుందు లో నుందు; విశిమ్మై యుందువు; 
 విశింబు నీయందు వ లుుఁగుచుండు; 
భవద్ీయ మహిమచేుఁ బాటిలుి  భువనంబు; 
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 లుదయించు నొక వేళ్ నుడిగ  ముఁడుగు; 
సంచితా ఖ్ండిత జాఞ నివ ై యొపుపచు; 
 నవిహ్త యోగమాయాతెుఁ దనర   

10.2-1079.1-తేటగీతి 

దుర తదూర్ులు నితాముకుత లకుుఁ జ ంద 
నలవియిెై ప్ెంపు ద్ీప్రంతు వంబుజాక్ష! 
ఘనకృపాకర్! నఖిలవికార్దూర్! 
నీకు మొొక కద సర్ిలోక ైకనాథ!  

10.2-1080-కంద పదాము 
అని వినుతించిన నచుటి 
జనపాలక బంధుమిత ిసకలజనములున్ 
విని యనురాగ లి్లర  న  
మెనముల నానంద జలధ్వమగుిలు నగుచున్.  

10.2-1081-తటేగతీి 

అటిట  యొపపగువేళ్ న యాంబు మ్మఱసర 
యొకకచోటను సంతోషయుకుత  లగుచు 
ద్ానవాంతక సతులును ద్ౌిపద్వయును 
గూడి తమలోన ముచుట లాడుచుండి.  

10.2-77- లక్షణ ద్ౌి పద్ ీసంభాషణంబు 

10.2-1082-వచనము 
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అటిటయిెడుఁ గృషణకథావిశ్ేషంబులు పర తోషంబున నుగ్డించుచుుఁ బసింగ వశంబున 
నా ర్ుకిెణీద్ేవి మొదలగు శ్రీకృషుణ భార్ాలం గనుంగ్ని పాంచాల్ల యిటినియిె. 
“మిముెుఁ బుండరీకాక్షుండు వివాహ్ంబయిన తెఱంగులు వినిప్రంపుుఁడన 
వార్ును దమ పర ణయంబుల తెఱంగులు మునుి నే నీకుం జ ప్రపన విధంబున 
వినిప్రంచి; ర్ందు సవిసతర్ంబుగాుఁ దె్ల్లయం బలుకని మదిరాజకనాకా వృతాత ంతం 
బా మానిని పాంచాల్లకిం జ ప్రపన విధంబు విను మని శుకుండు పరీక్ినిరేందుిన 
కిటినియిె.  

10.2-1083-ససీ పదాము 
పాంచాల్లతో మదిపతిసుత యిటిను; 
 సంగీతవిద్ాా విశ్ార్దుండు 
నార్దుచేతి వీణాసినకల్లత మ్మై; 
 నటిట  గోవింద కథామృతంబు 
దవిల్ల యేిుఁ గోీల్ల చితతము దనెయతింబు; 
 నొంద్వ మోద్వంచుచు నుండునంత 
దుహితృవతపలుుఁడు మదు్ ర్ుుఁడు ద్ా నద్వ విని; 
 సదుపాయ మొకకటి మద్వుఁ దలంచి  

10.2-1083.1-తేటగీతి 

చదల న బాంగ  న ైన గోచర్ము గాక 
వార  మధాములో నభివాాప్రత  ద్య ుఁచు 
మతసయయంతంిబు కల్లపంచి మనుజు ల ంత 
వార  క ై నను ద్వవి మోవంగరాని.  



2834 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

10.2-1084-తటేగతీి 

ధనువుుఁ బవిచండ నిషుఠ రాసత రంబు నచట 
సంచితంబెై న గంధపుష్ాపక్షతలను 
బూజగావించి యునిచి యేి పుర్ుషుుఁ డేని 
నిదధబలమున నీ చాప మ్మకుక వ టిట .  

10.2-1085-కంద పదాము 
ఈ సాయకంబు నార ం 
బో సర వ సన్ మతసయయంతమిున్ ధర్ుఁ గూలన్ 
వేసరన శ్ౌర్ాధురీణుుఁడు 
నా సుత వర యించు నని జనంబులు వినుఁగన్.  

10.2-1086-కంద పదాము 
చాటించిన నవాిర్తకుుఁ 
బాటించిన సంభమిముల బాణాసన మౌ 
రీి టంకార్ మహార్వ 
పాటితశ్ాతవిులు బాహ్ుబల సంపనుిల్ .  

10.2-1087-కంద పదాము 
సుందర్తనులు దదుతసవ 
సందర్శనకుతుకు లమిత సెైనుాలు భూభృ 
నిందను లేతెంచిర  జన 
నంద్వతయశు లగుచు మదినగర్ంబునకున్.  
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10.2-1088-కంద పదాము 
చనుద్ెంచిన వార కి మ 
జానకుుఁడు వివిధ్ార్ునములు సమెతిుఁ గావిం 
చిన నా బాహ్ుబలాఢుాలు 
ధనువుం జేర్ంగ నర గ  ధ్ెైర్ాసూుర తన్.  

10.2-1089-వచనము 
ఇట ి  డగ్ఱి యదధనువుం గనుంగ్ని.  

10.2-1090-ఉతపలమాల 

కొందఱు పూనలేక చనుఁ గ్ందఱు పూని కదలపలేక పో ుఁ, 
గ్ంద ఱొ కింత యిెతత  నొక కొందఱు మోప్రడలేక దకకుఁగాుఁ, 
గ్ంద ఱొ కింత యిెకికడుచుుఁ గోర  నృపాలకు ల్లట ి  సరగు్ నుం 
జ ంద్వ తలంగ  పో వుచును సీ యిటకేుఁగుట నీతి తపపనన్.  

10.2-1091-వచనము 
అటిటయిెడ.  

10.2-1092-కంద పదాము 
భీముుఁడు రాధ్ేయుుఁడు ను 
ద్ాా మగతిన ికుక ద్యి ుఁచి తగ నమీెనం 
బేమఱక ద్వర్ుగుచుంటయుుఁ 
ద్ామ్మేియు న ఱుుఁగలేక తలుఁగ న ప్రదపన్.  

10.2-1093-కంద పదాము 
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అమరేంద ితనయుుఁ డమె 
తసయము నేయ నుపాయ మ్మఱిుఁగ  తగ నేసరయు మీ 
నము దుింపలేక సరగు్ న 
విముఖ్ుండెై చనియిె నంత వికలుం డగుచున్.  

10.2-1094-వచనము 
ఇట ి  సకల రాజకుమార్ులుం దమతమ పయితింబులు విఫలంబుల ైన 
ముఖ్ార్విందంబులు ముకుళించి దైె్నాంబున వినిన ై చూచుచుని యిెడ.  

10.2-1095-చంపకమాల 

సర్సరజపతత రలోచనుుఁడు చాపము సజాము సేసర యులిస 
చేర్ మర ుఁబో సర కార్ుెకవిశ్ార్దుుఁడైె యలవోక వోల  ఖ్ే 
చర్మగు మీనముం దునిమ్మ సతిర్తన్ సుర్ సరదధ  సాధా ఖే్ 
చర్ జయశబా మొపపుఁ బెలుచం గుర సెం ద్వవిుఁ బుషపవరి్ముల్ .  

10.2-1096-వచనము 
అయావసర్ంబున నేనుం బర తుష్ాట ంతర్ంగన ై పర్మానందవికచ వదనార్వింద 
నగుచు,నింద్వంద్వర్ సనిిభంబులగు చికుర్బృందంబులు విలసదల్లక 
ఫలకంబునం దళ్ళకులగలుకు ఘర్ెజల కణంబులం గర్ంగు మృగమద 
తిలకంపు టసలున మసలుకొనినం గర్కిసలయంబున నోసర ంచుచు మిసమిస 
మను మ్మఱుంగుగములు గ ఱికొన న ఱిగ్ను వడవడ వడంక నపుపడు 
మందగమనంబున. 

10.2-1097-చంపకమాల 
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లల్లతపద్ాబా నూపుర్కలధినితో దర్హాస చంద్వకిా 
కల్లత కపో లపాల్లకలుఁ గపుప సువర్ణవినూతి ర్తికుం 
డల ర్ుచులగపపుఁ గంకణఝణంకృతు ల్లంప్ెసలార్ ర్ంగ భూ 
తలమున కేగుద్ెంచి ముఖ్తామర్సం బపు డెతిత  చూచుచున్.  

10.2-1098-చంపకమాల 

నర్పతులం గనుంగ్ని మనంబున వార ుఁ దృణీకర ంచి మ 
తకర్జలజాత ద్వవామణి కాంచనమాల్లక నముెరార  కం 
ధర్మున ల్మలమ్మై నిడి పదంపడి నవా మధూకద్ామ మా 
హ్ర కబర ం దగ ల్లుతి నయంబునుఁ గనుిల లజా ద్ేఱుఁగన్.  

10.2-1099-వచనము 
అపుపడు.  

10.2-1100-చంపకమాల 

కొలుఁద్వకి మీఱుఁగా డమర్ు గోముఖ్ డిండిమ మడుా  శంఖ్ కా 
హ్ళ్ ముర్ళీ మృదంగ పణ వానక దుందుభి ఢకక కాంసా మ 
రా్ళ్ ముర్జార్జాద్వ వివిధధిను లేపున భూనభోంతర్ం 
బులుఁ జ లుఁగ న్ నటీనటనముల్  దనరార  మనోహ్రాకృతిన్.  

10.2-1101-వచనము 
అంత.  

10.2-1102-చంపకమాల 

అమర్గణంబుుఁ ద్యల్ల యుర్గార  సుధ్ాకలశంబుుఁ గ్ని చం 
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దమున సమసతశతుివసుధ్ావర్ కోటిుఁ దృణీకర ంచి య 
కకమల విలోచనుండు ననుుఁ గ్ుఁగ ట నొపుపుఁగ జేర ు సరంహ్చం 
కమీణ మ్మలర్పుఁ గ్ంచుుఁ జన ుఁ గాంచనచార్ు ర్థంబుమీుఁద్వకిన్.  

10.2-1103-వచనము 
అట ి  ర్థారోహ్ణంబు సేసరన.  

10.2-1104-చంపకమాల 

తుర్గచతుషకమున్ విమతదురా్మశూర్తుఁ బూనిు ద్ార్ుకుం 
డర్దము ర్పప శతుినికరాంధతమః పటలపచిండ భా 
సకర్ర్ుచి నొపుపనటిట  నిజకార్ుెక యుకతగుణపఘిోష సం 
భర త ద్వగంతర్ుం డగుచుుఁ బదెదళాక్షుడు వోవుచుండుఁగన్!  

10.2-78- సకలరాజుల శిక్ించుట 

10.2-1105-వచనము 
అటిటయిెడ సకలరాజ లోకంబును గృషుణ ని విభవంబునకుం జూపో పక 
యసంఖ్ాంబులగు మూుఁకలు గటిట  యమెహాతుెని మాహాతెయంబు ద్ెల్లయక 
దరాపంధుల ై కడంగ   

10.2-1106-ఉతపలమాల 

భావభవపసిూన శర్బాధ్వత మానసుల ై సమసత  ధ్ా 
తీివర్నందనుల్  బలుపుుఁ ద్ెంపును బెంపును స ంపు నేర్పడన్ 
ద్ేవకిరీటర్తి ర్ుచిద్ీప్రత పాదసరోజుుఁడెైన రా 
జీవదళాక్షుుఁ ద్ాుఁకిర  విశృంఖ్ల వృతిత  నతిపయితుిల ై.  
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10.2-1107-వచనము 
అంత.  

10.2-1108-చంపకమాల 

సర్సరజలోచనుండు నిజశ్ార్గ ఙ్్శరాసనముకత హేమ పుం 
ఖ్ర్ుచిర్శ్ాతసాయక నికాయములన్ ర పుకోటి నేసర సరం 
ధుర్ర పు వికమీపకిట ద్యర్బలుుఁడెై విలసరలి్ల యొతెత  దు 
సతర్ చల్లతానాసెైనామును సజానమానాముుఁ బాంచజనామున్.  

10.2-1109-ఉతపలమాల 

ఆ తఱి భూర బాహ్ుబలుల ైన విరోధ్వ నరేశిర్ుల్  మృగ 
వాితము లగకకప్ెటట మృగరాజకిశ్లర్ముప్ెై న ద్వర ు న 
టాి తుర్ుల ై చతుర ిధ సమగ ీబలంబులతోడుఁ గూడి ని 
ర్ూధ త కళ్ంకుుఁడెైన నవతోయజనేతుినిుఁ జుట ట  ముటిటనన్.  

10.2-1110-చంపకమాల 

అల్లగ  మురాంతకుండు కుల్లశ్ాభశర్ంబుల నూతిర్తికుం 
డలములతో శిర్ంబులు, ర్ణనెణినూపుర్రాజితోుఁ బదం 
బులుుఁ, గటకాంగుళీయక విభూషణచాప శరాల్లతోడుఁ జే 
తులు, నిలుఁగూలుఁగా విజయద్యహ్ల్లయిెై తునుమాడె వ ండియున్ 

10.2-1111-కంద పదాము 
హ్తశ్ేషులు స కాకకుల 
గతిుఁ దూల నిశ్ాతపవనకాండముల సము 
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దధతి నేసర తోల్ల విజయో 
నితుుఁడెై నిజనగర  కేగ  నగధర్ుుఁ డంతన్.  

10.2-1112-వచనము 
అట ి  మహిత మంగళాలంకృతంబును, నతిమనోహ్ర్ విభవాభిరామంబు నగు 
ద్ాిర్కానగర్ంబున కర్ుగుద్ెంచిన మజానకుండును బిియంబునుఁ ద్యడన 
చనుద్ెంచి.  

10.2-1113-చంపకమాల 

ర్ణతి వినూతి ర్తి ర్ుచిర్సుుట నూపుర్ హార్ కర్ణభూ 
షణ కటకాంగుళీయక లసతపర ధ్ాన కిరీట తలప వా 
ర్ణ ర్థ వాజి హేతినికర్ంబులనుం బర చార కాతతిం 
బణిుతగుణోతతర్ుం డయిన పదెదళాక్షున కిచెు న మిెతోన్.  

10.2-1114-వచనము 
ఇట ి  మహ్నీయతేజఞనిధ్వయిెైన మాధవు దయాపర లబధనిఖిల వసుత విసాత ర్ుం 
డయుాను, నిజాధ్వకార్శుద్వధకొఱకు మర్లుఁ గనాార్తింబును, 
వినూతిర్తివాితంబును సమర పంచె; నని భూసుర్ విసర్ంబులు వినుతింప 
మా తండియిిెైన బృహ్తేసనుండు ననుిను సమసత  వసుత వులను గృషుణ నకు 
సమర పంచి, కమీంబున సకల యాదవులనుం బూజించి మర్ల్ల 
నిజపుర్ంబునకుం జనియిె” నని చెప్రపనుఁ గుంతియు గాంధ్ార యుుఁ గృషణయు, 
నఖిల నృపాలకాంతాజనంబులును, గోప్రకలుం దమతమ మనంబుల 
సర్ిభూతాంతరాామియు, ల్మలామానుష విగహీ్ుండును న ైన పుండరీకాక్ష 
చర్ణార్వింద సెర్ణానంద పర్వశల ై కృషుణ ం బశింసరంచి; ర్ంత.  
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10.2-79- వసుద్వేుని గీతువు  

10.2-1115-చంపకమాల 

బలవదరాతిమరా్నులుఁ బాండుర్నీలనిభపభిాంగులం 
గల్లత నిజాననాంబుజ వికాస జితాంచిత పూర్ణచంద ిమం 
డలులుఁ బరేశులన్ నర్విడంబనులం గర్ుణాపయోధులన్ 
విలసదలంకర షుణ ల నవీనసహిషుణ ల రామకృషుణ లన్.  

10.2-1116-వచనము 
సందర శంచు తలంపుల నందఱుుఁ దమ హ్ృదయార్విందంబులుఁ బేమింబు 
సందడిగ్న నపుపడు.  

10.2-1117-ఉతపలమాల 

ధ్ీర్మతిన్ ద్వితతిితక ద్ేవల సాతావతేయ కణుిలున్ 
నార్ద గ్తమచావన నాకుజ గార్్య వసరషఠ  గాలవాం 
గీర్స కశా పాసరత సుకీర త మృకండుజ కుంభసంభవాం 
గీర్ులు యాజఞవలకయ మృగ శృంగ ముఖ్ాఖిల తాపసో తతముల్ .  

10.2-1118-వచనము 
చనుద్ెంచినం గృషుణ ండు వార్లకుుఁ బతిుాతాథ నంబు సేసర వందనంబు లాచర ంచి 
వివిధ్ార్ునలు గావించి యిటినియిె.  

10.2-1119-ససీ పదాము 
సనుెనీశిర్ులార్! జనెభాకుకలమ్మైన; 
 మాకు నిచోుట సమెతిని ద్ేవ 
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నికర్దుష్ా్ాపులు నిర్ుపమయోగీందుి; 
 ల ైన మీ దర్శనం బబెబుఁ గాద్ె 
ధృతి మందభాగుా ల్లంద్వయిపర్తంతుిలు; 
 న ైన మూఢాతుెల కనఘులార్! 
భవద్ీయ దర్శన సపర్శన చింతన; 
 పాద్ార్ునలు దురి్భంబు లయుా  

10.2-1119.1-తేటగీతి 

నేుఁడు మాకిట సులభమ్మై న గడెుఁ గాద్ె! 
జగతిప్ెైుఁ దీ్ర్థభూతులు సాధుమతులు 
మిముె దర శంచుటయు చాలు న మిెతోడ 
వేఱ తీర్థంబు లవనిప్ెై వ దక నేల?  

10.2-1120-వచనము 
అద్వయునుం గాక, యుదకమయంబుల ైన తీర్థంబులును మృచిేలామయంబు 
ల ైన ద్ేవగణంబులును, ద్ీర్థద్ేవతార్ూపంబులు గాకుండుట లే; దయిననవి 
చిర్కాల సేవనార్ునలంగాని పావనంబు సేయవు; సతుపర్ుషులు 
దర్శనమాతంిబునం బావనంబు సేయుదు ర్ని వ ండియు.  

10.2-1121-ససీ పదాము 
ఆద్వతా చంద్ాిగ ి మే్ద్వనీ తారాంబు; 
 మార్ుతాకాశ వాఙ్ెనము లోల్లుఁ 
బర కింపుఁ దతతదుపాసనంబులుఁ బవి; 
 తమిులుసేయుఁగ సమర్థములు గావు; 
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సకలార్థగోచర్జాఞ నంబు గల మహా; 
 తెకులు ద్ార్ు ముహ్ూర్తమాత ిసేవుఁ 
జేసర పావనములు సేయుదు; ర్ద్వయు న; 
 ట ి ండె ధ్ాతుతయి యుకతమ్మైన  

10.2-1121.1-తేటగీతి 

కాయమం ద్ాతెబుద్వధయుుఁ గామినీ కు 
మార్ులందు సికీయాభిమానములును 
ద్వవిర  జలమునుఁ ద్ీర్థబుద్వధయును జేయు 
నటిట  మూఢుండు పశుమార్ు్ ుఁ డనుఁగుఁ బర్ుఁగు.  

10.2-1122-వచనము 
అని యివిిధంబునం గృషుణ ండాడిన సాభిపాియంబులగు వాకాంబులు విని; 
యముెనీందుిలు విభాింతహ్ృదయుల ై యూర్కుండి, ముహ్ూర్తమాతంిబున 
కమెహాతుె ననుగహీ్ంబు వడసర, మందసరెతముఖ్ుల ై, యపుపండురీకాక్షున 
కిటినిర  “ద్ేవా! నేము నుదతతవవిదుతతము లయిన బహి్ెర్ుద్ాిదులును, భవద్ీయ 
మాయావిమోహితులమ్మై యుందుము; నిగూఢంబయిన నీ యిచే చేత మముె 
ననుగహీించితివి; భవద్ీయ చర తంిబులు విచితింబు; ల్లమే్ెద్వని యొకకటి 
యయుాను బహ్ుర్ూపంబులుఁ గానంబడు విధంబున నీవును మొదలుఁ 
గార్ణర్ూపంబున నేకంబయుాను ననేక ర్ూపంబులు గ ైకొని, జగదుతపతిత  సరథతి 
లయంబులకు హేతుభూతంబునా నదుాతకర్ెంబులం దగ ల్ల, ల్మలావతార్ంబులు 
గ ైకొని, దుషటజన నిగహీ్ంబును, శిషటజన ర్క్షణంబును గావించు చుందు; 
వద్వయునుంగాక వరాణ శమీధర్ెంబు లంగీకర ంచి, పుర్ుషర్ూపంబున 
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వేదమార్్ంబు విద్వతంబు సేసరన బహి్ెర్ూప్రవి; తపసాపవధ్ాాయ 
నియమంబులచేత నీ హ్ృదయంబు పర శుదధంబు; గావున 
బహి్ెసిర్ూపంబుల ైన వేదంబు లందు వాకాత వాకత సిర్ూపంబు లేర్పడుఁగా 
నుందువు; కావున బాిహ్ెణకులంబున లి బహి్ెకులాగణీివ ై ర్క్ించిన 
మహానుభావుండవు; మాయా జవనికాంతర తుండవ ైన నినుిను నీ 
భూపాలవర్్ంబును, నేమును దర శంపం గంటిమి; మా జనె విద్ాా తపో  
మహిమలు సఫలంబులయిెా; నీకు నమసకర ంచెద” మని బహ్ువిధంబులుఁ 
గృషుణ  నభినంద్వంచి, యముెరాంతకుచేత నామంతణింబులు వడసర తమతమ 
నివాసంబులకుం బో వందలంచు నవసర్ంబున. 

10.2-1123-ససీ పదాము 
అముెనీశిర్ులకు నానకదుందుభి; 
 యతిభకిత వందనం బాచర ంచి 
తాపసో తతములార్! ధర్ెతతత వజుఞ లు; 
 మనిించి వినుుఁడు నా వినిపంబు 
సతకర్ె వితతిచే సంచితకర్ెచ; 
 యంబు వాప్ెడు నుపాయంబు నాకు 
ఘన దయామతిుఁ జ పుపుఁ డనిన నముెనివర్ుల్ ; 
 భూవర్ుల్  విన వసుద్ేవుుఁ జూచి  

10.2-1123.1-తేటగీతి 

యెిలమిుఁ బల్లకిర  నిఖిల యజేఞశుుఁడెైన 
కమలలోచనుుఁ గూర ు యాగములు సేయు; 
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కర్ెమునుఁ బాయు న టిట  దుషకర్ెమ్మైన; 
నిద్వయిె ధర్ెంబు గాుఁగ నీ మద్వుఁ దలంపు.  

10.2-1124-వచనము 
అద్వయునుం గాక. 

10.2-1125-కంద పదాము 
ద్ేవర ి ప్రతృఋణంబులు 
భూవర్! మఖ్ వేదపాఠ పుతుిలచేతన్ 
వావిర  నీుఁగని పుర్ుషుుఁడు 
పో వు నధ్యలోకమునకుుఁ బుణాచుాతుుఁడెై.  

10.2-1126-వచనము 
అటిగుటం జేసర నీవును.  

10.2-1127-కంద పదాము 
వర్తనయాధాయనంబులుఁ 
దర యించితి ఋణయుగంబు; దడయక ధర్ణీ 
వర్! ద్ేవ ఋణము సవనా 
చర్ణుుఁడవ ై యిాుఁగు టలపుప సమెతితోడన్ 

10.2-1128-కంద పదాము 
అనవుడు నవిసుద్ేవుుఁడు 
మునివర్ులకు ననియిె వినయమున మీర్లు సె 
ప్రపన యట ి  మఖ్ము సేసెద 
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ద్వనకర్నిభులార్! మీర్ు ద్ీర్పుఁగవలయున్!  

10.2-1129-వచనము 
అని యభార థంచి యముెనీందుిల యాజకులంగా వర ంచి, 
యపుపణాతీరోథ పాంతంబున మహేంద్ాిమితవ ైభవంబున, నష్ాట దశ 
భారాాసమే్తుండెై ద్ీక్షుఁ గ ైకొని, యమెహాధిర్ంబు వేద్యపద్వషట విధ్వం 
బర సమాప్రత ంచి, ఋతిిఙ్ిికాయంబుల బహ్ుదక్ిణలం దనిప్ర, భారాాసమే్తుండెై 
యవభృథసాినం బాచర ంచి, వివిధ ర్తిమణి మయభూషణ విచితాింబర్ 
సుర్భి సుమానులేపనంబులు ధర ంచి, నిఖిల భూద్ేవ ముని బంధు 
రాజలోకంబుల నుచిత సతాకర్ంబులుఁ బీితులం గావించిన వార్ును గృష్ాణ నుమతి 
నాతెనివాసంబులకుం జని; ర్ందు.  

10.2-1130-ఉతపలమాల 

ఆ తఱి నుగసీేన వసుధ్ాధ్వప పంకజనాభ ముషరటకా 
రాతులు దముె నర థ మధుర్ప్రియభాషల నిలి వేుఁడినం 
గ్తుక మాతె నివిటిలుఁగా వసరయించిర  గోపగోప్రకా 
వాితముతోడ నచుట ధరావర్! నందయశ్లద ల్లముెలన్.  

10.2-1131-కంద పదాము 
హ్ర నయముల హ్ర  ప్రియముల 
హ్ర మధురాలాపములను హ్ర కథల మనో 
హ్ర్ల్మలుఁ దగ ల్ల నందుుఁడు 
నిర్ుపమగతి నచట మూుఁడు న ల లుండె నృపా!  
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10.2-1132-చంపకమాల 

జలర్ుహ్లోచనాద్వ యదుసతతము లందఱు ననిిభంగులం 
గల్లతవిభూషణాంబర్ నికాయము ల్లచిు బహ్ూకర ంచి వీ 
డొకల్లప్రన నందముఖ్ుాలు ముకుందపద్ాబా మర్ందపాన స 
లిల్లత నిజాతె షటపదములన్ మర్ల్లంచుచు న టటకేలకున్.  

10.2-1133-వచనము 
చనిచని.  

10.2-1134-ఆటవ లద్వ 
మర్ల్ల మర్ల్ల కృషణ ! మాధవ! గోవింద! 
పదెనాభ! భకత పార జాత! 
ద్ేవద్ేవ! యనుచుుఁ ద్వవిర  చూచుచు మధు 
రాభిముఖ్ులు నగుచు నర గ  ర్ంత.  

10.2-1135-కంద పదాము 
కమీమున నచుటుఁ బాివృ 
టసమయం బగుటయును బంధుజన యాదవ వ 
ర్్ము లోల్లుఁ గ్లువ సుర్గణ 
నమితులు బలకృషుణ  లాతెనగర్ంబునకున్.  

10.2-1136-వచనము 
వచిు సుఖ్ంబుండు నంత.  
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10.2-80- మృతుల నై సహ్ో దర్ులుఁద్చెుుట 

10.2-1137-ససీ పదాము 
అవనీశ! యొకకనాుఁ డానకదుందుఖి; 
 భార్ా పద్ాెక్షుండు బలుుఁడుుఁ ద్ొ లి్ల 
శర్ధ్వలోుఁ జొచిున గుర్ుతనూభవునిని; 
 మర్లంగుఁ ద్ెచిున మహిమ ల లి 
జనములు దమలోన సనుితుల్  సేయంగ; 
 విని తన సుతులు దుర్ిృతుత ుఁడెైన 
కంసుచే నిహ్తుల ై కాలునిపుర  నుని; 
 వార  నందఱుఁ జూడుఁ గోర  కృషణ   

10.2-1137.1-తేటగీతి 

బలులకడ కేగ  కనుిల బాషపకణము 
లగలుక నో రామ! రామ! నితోానితాతె! 
పర్మపావనమూర త! యో ముర్విభేద్వ! 
యింద్వరానాథ! యోగీశిరేశ! కృషణ !  

10.2-1138-కంద పదాము 
ముర్ కంస చెైదా పౌండకి 
నర్క జరాతనయ యవన నర్నాయకులన్ 
దుర తాతుెలుఁ బొ ర గ్ని భూ 
భర్ ముడిప్రన యటిట  మే్టిబలులు దలంపన్.  
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10.2-1139-ఆటవ లద్వ 
జనన వృద్వధ  విలయ సంగతి నిఖిలంబుుఁ 
బొ ందుఁ జేయు పర్మపుర్ుషులార్! 
మీకు ల్మల లౌట మీ ర్ని నమిెన 
ద్ాన నేను వినుుఁ డుద్ార్ులార్!  

10.2-1140-వచనము 
అని యనేక విధంబుల వినుతించుచు నిటినియిె; “మీర్లు మహానుభావులర్ు; 
మీర్ు తొలి్ల యనేకకాలంబు సనినకింీదట మృతుండెై, దండధర్ుమంద్వర్ంబున 
నుని గుర్ుకుమార్ుని మీ మహాపభిావంబులు లోకంబులుఁ బర పూర్ణంబుల ై 
పకిాశింప; నకాకలుని చెంతనుండి మగుడంద్ెచిు గుర్ుదక్ిణగా నొసంగ తి; 
ర విిధంబునం గంసునిచేత హ్తుల ైన మతుపతుత ర లనందఱ మర్లం ద్ెచిు నా 
మనంబున నుని దుఃఖ్ంబు నివార ంపవలయు” నని దే్వకీద్ేవి పాిర థంచినం 
దమతలి్ల యాడిన మృదుమధుర్వాకాంబు లతాాదర్ంబున నాదర ంచి, 
యపుపడు బలకృషుణ లు దమ యోగమాయా మహ్తతవంబున సుతలంబునకుం 
జని; ర్టిట  యెిడ.  

10.2-1141-మతేతభ వికీీడతిము 
కనియిెన్ ద్ానవుుఁ డిందసిేనుుఁడు దళ్తకంజాక్షులన్ దక్షులన్ 
ఘనసారాంబుదవర్ుణ లన్ నిఖిలలోక కైపభిాపూర్ుణ లం 
దనరార్న్ హ్లచకపీాణులను భకతతాిణులన్ నితాశ్ల 
భనవర ధషుణ ల రామకృషుణ ల జయభాిజిషుణ లన్ జిషుణ లన్.  

10.2-1142-చంపకమాల 
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కని హితకోటితో న దుర్ుగాుఁ జనుద్ెంచి మనోనురాగ సం 
జనిత కుతూహ్లుం డగుచుుఁ జాుఁగ ల్ల మొొకిక సమగ ీకాంచనా 
సనముల నుంచి తచుర్ణసార్ససేచన సర్ిలోక పా 
వన సల్లలంబు లౌదల ధుివంబుగుఁ ద్ాల్లు సుభకిత యుకుత ుఁ డెై.  

10.2-1143-ససీ పదాము 
సుర్భి కాలాగర్ు హ్ర చంద న ై లాద్వ; 
 ధూపంబు లా విశిర్ూపకులకుుఁ 
గాంచనపాతి సంగతర్తి కర్ూపర్; 
 ద్ీపంబు లా జగద్ీాపకులకుుఁ 
బాయసాపూపాని పకిఫలాద్వ న ై; 
 వేదాంబు లా వేదవేదుాలకును 
దనర్ు వినూతిర్తిపభిాభాసర తా; 
 భర్ణంబు లా ద్ెైతాహ్ర్ణులకును  

10.2-1143.1-తేటగీతి 

మిలమిలని మంచుతోుఁ బొ లుపలర్ు బహ్ు వి 
ధ్ాంబర్ంబులు నీలప్ీతాంబర్ులకు 
సలల్లత కుసుమమాల్లకా మలయజాను 
లేపనంబులు భూర నిరేిపులకును.  

10.2-1144-వచనము 
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సమర పంచి యపుపండరీకాక్షుని చర్ణార్విందంబు లగతుత చు నా 
నందబాషపపూర్ంబు తోర్ంబుగా రోమాంచ కంచుకిత శరీర్ుండగుచుం దన 
గర్కమలంబులు ఫాలభాగంబునం గద్వయించి యిటిని సుత తియించె.  

10.2-1145-ఉతపలమాల 

ధ్ీయుతుుఁడెై నమో భగవతే హ్ర్యిే పర్మాతెనే ముకుం 
ద్ాయ సమసతభకతవర్ద్ాయ నమః పుర్ుష్ో తతమాయ కృ 
ష్ాణ య మునీందవిందాచర్ణాయ సురార హ్రాయ సాంఖ్ాయో 
గాయ వినీల భాసిదలకాయ ర్థాంగధరాయ వేధసే.  

10.2-1146-వచనము 
అని యభినంద్వంచి యిటినియిె.  

10.2-1147-ఉతపలమాల 

రాజస తామసాతుెలకు రాదుగద్ా నినుుఁగాన నవాపం 
కేజదళాయతాక్ష! మునిగేయ! పవితచిర త!ి విసుుర్ 
ద్ాిజకళాధరాజ సుర్రాజ ముఖ్ామర్ మౌళిర్తి వి 
భాిజితపాదప్ీఠ! భవబంధవిమోచన! పదెలోచనా!  

10.2-1148-మతేతభ వికీీడతిము 
మద్వ నూహింపుఁగ యోగ వర్ుాలు భవనాెయా లతాబదుధ ల ై 
యిదమితథమెనలేర్ు తామసులమ్మై యేిపార్ు మాబో ుఁటి దు 
ర్ెదు లేరీతి న ఱుంగుఁ జాలుదుర్ు సమాగాధ యనధ్ీయుకిత? నీ 
పదముల్  సేర డి తోివుఁ జూప్ర భవకూపంబుం దర ంప్రంపవే!  
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10.2-1149-ఉతపలమాల 

వ ైర్ముచేతుఁ జేద్వనృపవర్్ముుఁ, గామముచేత గోప్రకల్ , 
మీఱనిభకిత నాశితీులు మిముె నహ్ర ిశమున్ మనంబులం 
ద్ార్ుఁగనీక ర్ూపగుణతతపర్ుల ై మిముుఁ బొ ందు క ైవడిన్ 
భూర వివేక సతతవగుణముల్  గల ద్ేవత లంద నేర్ుత రే!  

10.2-1150-కంద పదాము 
కాన భవతపదపదె 
ధ్ాానంబునుఁ గాని శ్ాసత రతతత వంబులచేుఁ 
గానర్ు శీుతిసంవేదాం 
బెైన భవతపదముుఁ జినెయాకార్! హ్రీ!  

10.2-1151-వచనము 
ద్ేవా! యిే నర్ుండెైన నేమి శదీ్ాధ గర షఠ చితుత ండెై మిముెసేవించు నటిట  
మహాతుెండు విధ్వచోద్వతంబయిన పమిాణంబువలన విము కుత ండెై వర తంచు; 
నట ి గావున యోగీశిర్ుండవ ైన నీ వీశితవుాల మ్మైన మముె నిష్ాపపులం 
జేయు” మని నుతించి మఱియు నిటినియిె.  

10.2-1152-మతతకోకలిము 
కంటిగంటి భవాబిధ  ద్ాుఁటుఁగుఁ గంటి ముకితనిధ్ానముం 
గంటి నీ కర్ుణావలోకముుఁ గంటి బాపము వీడ ము 
కకంటి తామర్చూల్లయుం బొ డుఁ గాననటిట  మహాతె! నా 
యింటికిం జనుద్ెంచి తీశిర్! యిేుఁ గృతార్థతుఁ బొ ంద్వతిన్.  
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10.2-1153-వచనము 
ద్ేవా! యిేను భవద్ాా సుండ! నేద్వ పంచినం జేయుదు; నిచుటికి మీర్లు 
విజయంబు చేసరన కార్ాం బానతీయవలయు” నని కర్ం బులు మొగ చి, 
వినివించినం బుండరీకాక్షండతని వాకాంబులకు సంతసరలి్ల యిటినియిె  

10.2-1154-ససీ పదాము 
బల్లద్ెైతా! విను మునుి పిథమయుగంబున; 
 నా మరీచికి భార్ాయిెైన వరి్ 
యను నింతివలన నందను లార్ుి ర్ుదావ; 
 మ్మైర  వా ర్కకనాుఁ డబాభవుుఁడు 
తనపుతిత రప్ెై మోహ్మునుఁ గూడి ర్తికేళి; 
 యొనర ంప వీర్ు నవుిటయుుఁ గోీధ 
మంద్వ యాసుర్యోని యందుుఁ బుట ట ం డని; 
 ఘనశ్ాప మిచెు న వినజజుండు.  

10.2-1154.1-తేటగీతి 

తనిిమితతమునను వార్ు దగ ల్ల హేమ 
కశిపునకుుఁ బుటిట  ర్ంత నా క్కసులకు 
నొదవ వీర్లుఁ దె్చిు య యోాగమాయ 
యడర  ద్ేవకిగర్ాము నందుుఁ జొనుప.  

10.2-1155-కంద పదాము 
ద్ొర్ుఁకొని కంసుుఁడు ద్యడయత ుఁ 
బొ ర గ్న ుఁ దతుపతత రశ్లకమునుఁ దన చితతం 
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బెర యుఁగ ద్ేవకి వార్ల 
దర శింపుఁగుఁ గోర  పనుపుఁ దగ నసురేంద్ాి!  

10.2-1156-కంద పదాము 
వచిుతిమి వార ుఁ గమీెఱుఁ 
ద్ెచుెద మని తలి్ల కోర కుఁ ద్ీర్పుఁగ నిపు డే 
మిచుటికిని నీకడుఁ బొ ర్ 
ప చెుము లేకునివార  పో  వీ ర్నఘా!  

10.2-1157-కంద పదాము 
వీర్లుఁ ద్యకొని యిపుడ ే
ధ్ార్ుణికినేిగ  జనని తాపము వాపన్  
వీర్లు నంతట శ్ాపముుఁ 
ద్ీఱ ిమద్ీయపసిాదధ్ీయుతు లగుచున్.  

10.2-1158-కంద పదాము 
ప లుపుగ సుగతిం బొ ందుఁగుఁ 
గల ర్ని హ్ర  యానతిచిు కర్ుణానిితుుఁడెై 
బల్లచే ననుమతిుఁ గ్ని వా 
ర్లుఁ ద్యకొని వచెు నిదధరామండల్లకిన్.  

10.2-1159-వచనము 
అట ి  వార్లం ద్యడితెచిు తలి్ల కిటినియిె.  

10.2-1160-కంద పదాము 
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కనుుఁ గ్నుము వీర  నీ నం 
దను లని జనయితిికడ ముదంబున వార  
నుినిచిన నద్ేావకియును 
ఘనపుతత రసేిహ్ మోహ్కల్లతాతెకయిె.ై  

10.2-1161-కంద పదాము 
చనుిలు ద్వగ్నుఁ జేపుఁగుఁ 
గనుిలనానందబాషపకణములుద్ొర్ుఁగం 
గనీిన క్ుఁగ ట నిడి ననుుఁ 
గనినిలు వచిు ర్నుచుుఁ గ్తుక మొపపన్.  

10.2-1162-వచనము 
అట ి  క్ుఁగ టం జేర ు నిజాంకప్ీఠంబున నునిచి, శిర్ంబులు మూర్కని, 
చిబుకంబులు పుణుకుచుం బేమిాతిశయమున మే్నం బులకలగలయం 
జనిిచిున, వార్ును వ ైషణవమాయామోహితుల ై సతనాపానంబు సేయుచు 
భగవంతు డయిన ర్థాంగపాణి యంగ సంగంబున విగతకలెషుల ై 
విధ్వశ్ాపసాగర్ంబు హ్ర దయాకటాక్షంబను నావచేతం దర ంచి నిజసిర్ూపంబులు 
ధర ంచి, కృషుణ నకుుఁ దల్లదండుిలకు వందనం బాచర ంచి గగనపథంబున 
నిజసాథ నంబున కర గ ; ర్ంత ద్ేవకీద్ేవి తన మనంబున.  

10.2-1163-కంద పదాము 
చచిున బాలుర్ుఁ గమీెఱుఁ 
ద్ెచుుట గడుుఁ జిత ిమనుచు ద్ేవకి మద్వలో 
నచుెర్ువడి యిద్వ యంతయు 
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నచుపు హ్ర మాయ గాక! యని తలుఁచె నృపా!  

10.2-1164-కంద పదాము 
పర్మాతుెుఁ డఖిల జగద్ీ 
శిర్ుుఁడగు కృషుణ ండు సేయు సతకృతాంబుల్  
పర కింప న నిుఁ బెకుకలు 
ధర్ణీవర్! యనిన రాజు తా ముని కనియిెన్.  

10.2-81- సుభద్ాి  పర ణయంబు 

10.2-1165-ససీ పదాము 
మునినాథ! పార్ుథ ండు వనజనాభుని సహ్ో ; 
 దర  సుభదనిు నే విధమునుఁ బెండిి  
యయిెాను నా విధం బంతయు నాకును; 
 ద్ెల్లయంగ న ఱిుఁగ ంపు ధ్ీవిశ్ాల! 
యనవుడు నా వాాసతనయుుఁ డాతనిుఁ జూచి; 
 వినవయా! నృప! ద్ేవవిభుని సుతుుఁడు 
మును తీర్థయాతాిసముతుసకుండెై చని; 
 ర్మణుఁ బభిాసతీర్థమున నుండి  

10.2-1165.1-తేటగీతి 

యా తలోదర తోడి న యాంబు కల్లమిుఁ 
జూడుఁ గోర్ుచు రాముుఁడు సుందరాంగ ుఁ 
గ్ర్వేందుిన కీ సమకటెట  ననుచుుఁ 
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దనకు న ఱుుఁగ రా నా పుర్ందర్సుతుండు.  

10.2-1166-వచనము 
అట ి  సుభద్ాి దర్శనోతాసహ్ంబు దన మనంబున సందడిగ్నం, ద్వదిండివేషంబు 
ధర యించి, ద్ాిర్కాపుర్ంబునకుం జనుద్ెంచి, యపౌపర్జనంబులు 
భకితసేిహ్ంబుల ననిశంబుుఁ బూజింపం దన మనోర్థసరద్వధ  యగునంతకుం 
గనిప్ెట ట కొని, వానకాలంబు సనునంతకు నపపటటణంబున నుండు 
సమయంబున.  

10.2-1167-కంద పదాము 
రాముుఁడు తతకపటాకృతిుఁ 
ద్ా మద్వుఁ ద్ెల్లయంగలేక దగ నొకనాుఁ డా 
భూమీవర్ తాపసుుఁ బో  
రామిం గని యాతెమంద్వర్మునకుుఁ ద్ెచెున్.  

10.2-1168-ఆటవ లద్వ 
తెచిు భిక్షసేయ ద్ేవేందతినయుండు 
గుడుచుచుండి యచటుఁ గోర  మ్మలుఁగు 
నసమబాణు మోహ్నాసత రంబుక ై వడి 
వీర్మోహి నన విహార్ల్మల.  

10.2-1169-వచనము 
అట ి  సుభద ివిహ్ర ంచుచుని సమయంబున.  

10.2-1170-చంపకమాల 



2858 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

జలర్ుహ్పతత రనేతుి ననుసంభవ చార్ువధూలలామ స 
లిల్లతవిహార్విభమివిలాసము లాతెకు విందు సేయ న 
బబలర పు నందనుండు గని భావజసాయకబాధామాన వి 
హ్ిలహ్ృదయాబుా ుఁడెై నిల్లప్ె నతతర్ుణీమణియందుుఁ జితతమున్.  

10.2-1171-ఉతపలమాల 

ఆ తర్ుణీశిరోమణియు నర్ుా ను నర్ుా నచార్ుకీర త వి 
ఖ్ాాతుని నిందనిందను నకలెషమానసుుఁ గామినీ మనో 
జాతునిుఁ జూచి పుషపశర్ సాయకజరా్ర తాంతర్ంగయిెై 
భీతిల్ల యుండె సరగు్  ముర ప్ెంబును మోహ్ముుఁద్ేఱు చూపులన్.  

10.2-1172-వచనము 
అటాి  నృపసతతమ మతతకాశినులగండొర్ుల చితతంబులు చితతజాయతతంబుల ై 
కోర్ుకలు దతతర ంపం ద్ాలుెలువీడ సరగు్ నం జిట ట ముటాట డుచునియంత 
నొకకనాుఁడు ద్ేవతామహ్ో తసవ నిమితతం బతతలోదర  పుర్ంబు వ లుపల్లకి 
నర్ుగుద్ెంచిన నర్ుా నుండు గృషణ  దే్వకీ వసుద్ేవుల యనుమతంబు వడసర 
తోడనం ద్ానును చని యపుపడు. 

10.2-1173-ససీ పదాము 
సాందశిర్చుంద ిచంద్వకిా సూుర తచే; 
 రాజిలుి  పూర ణమార్జనివోల ుఁ 
బూరేణందు బింబావతీర్ణమ్మై యిలమీుఁద; 
 భాసరలుి  హ్ర ణ డింభంబుుఁ బో ల  
సులల్లత మే్ఘమండలమును న డుఁబాసర; 
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 వసుధుఁ గుీమెర్ు తటిదిలి్ల వోల  
మాణికా ర్చిత సనెహిత చెైతనాంబు; 
 వొంద్వన పుతతడిబొ మె వోల   

10.2-1173.1-తేటగీతి 

లల్లత విభమి ర్ుచి కళాలక్షణములుఁ 
బొ సుఁగ ర్ూప్ెైన శృంగార్ర్సముుఁ బో ల  
నర థుఁ జర యించుచుని పద్ాెయతాక్ిుఁ 
బకిటసదు్ ణభద ిసుభదుిఁ జూచి.  

10.2-1174-వచనము 
అపుపడు డాయం జని యర్దంబుప్ెై నిడుకొని పో వుచుండం గనుంగ్ని 
యదుబలంబులు మదంబున నంటం ద్ాుఁకిన, నపుప డయాాఖ్ండలనందనుండు 
పచిండగాండమవ కోదండ నిర్ుెకత కాండంబులం దూల్లంచి, యఖ్ండ బాహ్ుదండ 
విజయపకిాండుండెై ఖ్ాండవపసిథపుర్ంబున కర గ ; నట బలభదుిండవాిర్త విని 
విలయ సమయ సమీర్సఖ్ునిక ైవడిం బట రోష భీషణాకార్ుండెై కోీధ్వంచి నం గని 
కృషుణ ండాద్వగాుఁగల బంధుజనంబు లతని చర్ణంబులకుం బణిమిలి్ల 
మృదుమధుర్ భాషణంబుల ననునయించి యొడంబడునట ి గా నాడిన 
నతండును సంతుషుట ండయి మనంబునుఁ గలంకద్ేఱి, యపుపడు.  

10.2-1175-కంద పదాము 
కర్ులం ద్ేర్ుల నుతతమ 
హ్ర్ులన్ మణి హేమభూషణాంబర్భృతోా 
తకర్ ద్ాసరకాజనంబుల 
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నర్ణంబుగ నిచిు పంప్ె ననుజకుుఁ బీితిన్.  

10.2-1176-వచనము 
ఇట ి  కృషుణ న కభిమతంబుగా నర్ుా నసుభదలి కర్ణంబిచిు పంప్ె" నని చెప్రప 
శుకయోగీందుిండు మఱియు నిటినియిె.  

10.2-82- శీుతద్వేజనకుల చర తింబు 

10.2-1177-ససీ పదాము 
నర్నాథ! విను భువనపిసరదధంబుగ; 
 ద్ీప్రంచు నటిట  విద్ేహ్ద్ేశ 
మందు భూకాంతకు నాననదర్పణం; 
 బనుఁ దనర ున మిథవ లను పుర్మునుఁ 
గలుఁడు శ్రహీ్ర పాదకంజాత భకుత ండు; 
 గళితరాగాద్వ వికార్ుుఁ డమల 
చర తుుఁ డకోీధుండు శ్ాంతుండు నిగమార్థ; 
 కోవిదుం డగు శీుతద్ేవుుఁ డన డి  

10.2-1177.1-తేటగీతి 

భూసురోతతముుఁ డొకుఁ డనిచాేసమాగ 
తంబు తుషమ్మైన హేమ శ్ ైలంబు గాుఁగుఁ 
దలుఁచి పర తోష మందుచుుఁ దగ గృహ్సథ  
ధర్ెమున నుండె సముచితకర్ుెుఁ డగుచు.  

10.2-1178-ఉతపలమాల 
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ఆ పుర  నేలువాుఁడు బహ్ుళాశుిుఁడు నా నుతి క కికనటిట  ధ్ా 
తీిపతి యా ధరామర్ునిరీతిని నిషకలుష్ాంతర్ంగుుఁడెై 
యిే పనులందు ధర్ెగతి నేమఱుఁ కర థుఁ జర ంచుచుండె ల 
క్మెపతి వార ప్ెైుఁ గర్ుణుఁ జేసర పసినిముఖ్ాంబుజాతుుఁడెై.  

10.2-1179-వచనము 
అట ి  కృషుణ ండు వార్ల జూచువేడక నిజ సాందనార్ూఢుండెై, నార్ద వామద్ేవాతిి 
కృషణ  రామ సరతార్ుణ ద్వవిజగుర్ు కణి మ్మైతేయి చావనులును, 
నేనునుమొదల ైన మును లనుగమింపం జనుచుుఁ దతతద్ేాశ నివాసులగు నానర్తక 
ధని కుర్ు జాంగల వంగ మతసయ పాంచాల కుంతి మధు కేకయ కోస లాద్వ 
భూవర్ులు, వివిధ వసుత పచియంబులు గానిక ల్లచిు సేవింప, గహీ్మధాగతుండెై 
ద్ీప్రంచు సూర్ుానిం బో ల్ల, యపుపండరీకాక్షుండు మందసరెత 
సుందర్వదనార్విందుం డగుచు వార్లం గర్ుణారా్ుదృషరటం జూచి, 
యోగక్ేమంబులర్సర, సాదర్భాషణంబుల నాదర ంచుచుుఁ, గతిపయ 
పయిాణంబులం జనిచని విద్ేహ్నగర్ంబు డాయంజనుటయు; నా 
బహ్ుళాశుిండు నమాెధవు రాక విని మనంబున హ్ర ించుచు 
వివిధపద్ార్థంబులు గానికలుగాుఁగ్ని, తానును శీుతద్ేవుండును న దుర్ుగాుఁ 
జనుద్ెంచి; యపుపడు.  

10.2-1180-ఉతపలమాల 

ఆ మునికోటికిన్ వినయ మార్ుఁగ వందన మాచర ంచి, యా 
తామర్సాభలోచనుుఁ డుద్ార్చర తుిుఁడు పాపగోతి సు 
తాిముుఁడు భకతలోకశుభద్ాయకుుఁ డెైన ర్మే్శు సదు్ ణ 
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సోత ముని పాదపదెములు సో ుఁకుఁగ మొొకిక వినముొల ై తగన్.  

10.2-1181-చంపకమాల 

కర్ములు మోడిు యో! పర్మకార్ుణికోతతమ! నీవు నీ మునీ 
శిర్ులును మద్ృహ్ంబునకువచిు మముం గృపసేసర యిచుటం 
గర్ మనుర్కితుఁ బూజనలు గ కైొనుుఁ డంచు నుతించి వేుఁడ నా 
హ్ర  మనమందు వార వినయంబుల క ంతొ పమిోద మందుచున్.  

10.2-1182-చంపకమాల 

తిర్ముగ వార  యిషటములుద్ీర్పుఁ దలంచి మురాసురార  యొం 
డొర్ుల క ఱుంగకుండ మునియూథముుఁద్ానును నేుఁగ  వార  మం 
ద్వర్ముల కేకకాలమున ధ్ీర్త నా ధర్ణీవర్ుండు వా 
ర ర్ుహ్దళాయతాక్షు మునిబృందములం గనకాసనంబులన్.  

10.2-1183-ససీ పదాము 
కూర్ుుండ నియమించి కొమరార్ు కాంచన; 
 కలధ్ౌత కలశ్లదకములచేతుఁ 
బాదముల్  గడిగ  తతాపవనజలములు; 
 ద్ానును సతియు బాంధవజనంబుుఁ 
గర్ మర థ నిజమసతకంబుల ధర యించి; 
 వివిధ్ార్ునములు సద్విధ్వ నొనర ు 
మణిభూషణాంబర్ మాలాానులేపన; 
 రాజిత ధూప నీరాజనములు  
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10.2-1183.1-తేటగీతి 

భకితుఁ గావించి పర మృషట బహ్ు విధ్ాని 
పాయసాపూప పర పకిఫలము లోల్ల 
నార్గ ంపుఁగుఁ జేసర కర్ూపర్మిళిత 
లల్లత తాంబూలములు న యా మలర్ నొసుఁగ .  

10.2-1184-వచనము 
ఇట ి  సమర పంచి, యనంతర్ంబ యమిెథవలేశిర్ుండెైన జనకుండు 
పర్మానందంబును బొ ంద్వ.  

10.2-1185-చంపకమాల 

హ్ర పదపదెయుగెము నిజాంకతలంబునుఁ జేర ు యొతుత చుం 
బుర్ుషవరేణా! యిా నిఖిలభూతగణావల్ల యాతెలందు సు 
సరథర్మతిుఁ గర్ెసాక్ివి సుధ్ీవర్! నీ పదభకతకోటితో 
నర్య నుమాధ్వనాథ చతురాసుాలుుఁ బో లర్టందు వ పుపడున్.  

10.2-1186-వచనము 
అటిట  లోకవిద్వతం బయిన భవద్ాికాంబు నికకంబుగా భవద్ీయ పాద్ార్విందంబు 
లందు నొకానొకవేళ్ లేశమాతధి్ాానంబుగల నా గృహ్ంబున కకించనుండని 
చితతంబునం దలంపక భకతవతసలుండ వగుటంజేసర విజయం జేసరతివి; 
భవతాపదపంకేర్ుహ్ ధ్ాానసేవార్తిం దగ ల్లన మహాతుెలు తిద్ాధ యనంబు వదలం 
జాలుదురే? నిర్ంతర్ంబును శ్ాంతచితుత ల ై నిషరకంచనుల ై యోగీందుిల ై నీ వలనం 
గోర క గలవార్లకు నిన ైిన నితుత వు గద్ా!” యని వ ండియు నిటినియిె.  
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10.2-1187-తటేగతీి 

కృషణ ! పర్మాతె! యదుకుల క్మర్వార ధ 
పూర్ణచందమి! ద్ేవకీపుతత ర! సుజన 
వినుత! నారాయణాచుాత! వేదవేదా! 
భకతజనపో షపర తోష! పర్మపుర్ుష!  

10.2-1188-ఉతపలమాల 

శ్ర ీపుర్ుష్ో తతమాఖ్ా! యదుసరంహ్కిశ్లర్క! భకతలోకర్ 
క్ాపర్తంత!ి నీవు మునిసంఘముుఁ గ్నిిద్వనంబు లుండవే 
నీ పదపదె రేణువులు న మిె మద్ీయగృహ్ంబు సో ుఁకినం 
ద్ాపసవందా! యిే నిపుడ ధనుాుఁడ నయిెాదుఁగాద్ె మాధవా!  

10.2-1189-వచనము 
అని యభార థంచినం బసినుిండెై యపుపండరీకాక్షుండు నిమికుల పది్ీపకుండెైన 
జనకచకవీర తం గర్ుణించి, యమిెథవలానగర్ంబునం బరర్జనంబులకు నునిత 
శ్లభనంబులు గావించుచుం గ్నిిద్వనంబు లుండె; నంత. 

10.2-1190-మతేతభ వికీీడతిము 
శీుతద్ేవుండును మోద్వయిెై మునిజనసోత మంబుతో నింద్వరా 
పతిుఁ ద్యకొంచు నిజాలయంబునకు నొపపనేిగ  యచోుట స 
మెతి దరాాసతర్ణంబులనుినిచి సమాగ ఞాానపారీణుుఁడెై 
సతియుం ద్ానుుఁ బద్ాజాముల్  గడిగ  చంచదాకితుఁ దతోత యముల్ .  

10.2-1191-చంపకమాల 
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శిర్ములుఁ ద్ాల్లు నవాతులసీదళ్ద్ామ కుశపసిూన వి 
సుుర్ దర్వింద మాల్లకలుఁ బూజ లగనర ు గృహాంధకూప సం 
చర్ణుుఁడ న ైన నాకడకుుఁ జకిీ దనంతన  వచుునటిట  సు 
సరథర్మతి నే తపంబు మును సేసరతినో? యని సంతసరంచుచున్. 

10.2-1192-తటేగతీి 

మఱియుుఁ దతాపదతీర్థంబు మంద్వర్మునుఁ 
గలయుఁ జిల్లకించి సంప్ీితి గడలుకొనుఁగుఁ 
బతత ర ఫలపుషపతోయముల్  భకిత నొసగ  
హ్ర  మురాంతకమూర త నిజాతె నిల్లప్ర.  

10.2-1193-తటేగతీి 

మానితంబుగ విశినిద్ానమూర త 
యిెైన కృషుణ ండు దనయింట నార్గ ంచెుఁ 
దన మనోర్థసరద్వధయుుఁ దనకు నబెబ 
ననుచుుఁ బెైపుటట మలాి ర ు యాడుచుండె.  

10.2-1194-చంపకమాల 

తర్ుణియుుఁ ద్ానుుఁ బుతుిలుుఁ బదంపడి కృషుణ  భజించుచుండ త 
చుర్ణము లంకప్ీఠమునుఁ జాుఁచిన మ్మలిన యొతుత చున్ ర్మా 
వర్ుుఁ గని వల క భకతజనవతసల! మామకభాగా మ్మటిటద్య  
హ్ర్ చతురాసుాలున ిఱుుఁగ నటిట  నినుం గనుగ్ంటి న మిెతోన్.  

10.2-1195-కంద పదాము 
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ముని యోగ మానససుుట 
వనజంబుల న లి ప ి దుా  వర తంచు భవ 
దానద్వవామూర త నా లో 
చనగోచర్ మయిెాుఁ గాద్ె! సరాితె! హ్రీ!  

10.2-1196-వచనము 
ద్ేవా! నీ సచుర తంబులు గర్ణర్సాయనంబులుగా నాకర ణంచుచు, నీకుం 
బూజలగనర్ుుచు నీచర్ణార్విందంబులకు వందనంబులు సేయుచు, నీ 
ద్వవానామ సంకీర్తనంబులు సేయుచుం దమ శరీ ర్ంబులు భవదధ్ీనంబులుగా 
మ్మలంగు నిర్ెలబో ధ్ాతుెలగు వార  చితతంబులను దర్పణంబులం 
గానంబడుచుందువు; కర్ెవిక్ిపతచితుత ల ైన వార  హ్ృదయంబుల నుండియు, 
దూర్గుండ వగుదు;” వని మఱియు నిటినియిె.  

10.2-1197-ససీ పదాము 
నీకు మొొక కదుఁ గృషణ ! నిగమాంత సంవేదా! ; 
 లోకర్క్షక! భకతలోకవర్ద! 
నీపాదసేవననిర్తుని ననుి నే; 
 పనిుఁ బంప్ె ద్ానతి మెనినుఁ గృషుణ ుఁ 
డెలనవుి మోమునుఁ జ లువొంద నా విపుు ; 
 కర్ మాతెకర్మునుఁ గద్వయుఁ జేర ు 
పాటించి యతనితోుఁ బల్లక ుఁ దపశశకిత; 
 వఱల్లన యముెనివర్ుా ల పుడుుఁ 

10.2-1197.1-తేటగీతి 
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దమ పద్ాంబుజరేణు వితానములను 
దవిల్ల లోకంబులను బవితంిబు సయేు 
వార్ు ననుుఁ గూడి యిెపుపడు వలయు న డల 
కర్ుగుద్ెంతుర్ు నీ భాగా గర మ నిటకు.  

10.2-1198-వచనము 
చనుద్ెంచిర ; పుణాసథలంబులును విపుు లును ద్ేవతలును సంసపర్శన 
దర్శనార్ునంబులం బాిణులను సమసత  కిల్లబషంబులం బాయంజేయుదు; 
ర్ద్వయునుంగాక, బాిహ్ెణుండు జననమాతంిబున జీవకోటి యందు ఘనుండెై 
యుండు, జపతపో ధ్ాానాధాయనాధ్ాాతెములం జతుర్ుండెై 
మతకలాశయీుండయిెానేని నతం డుతతముం డెై వ లుంగు; నతనిం జ పప నేల?” 
యని వ ండియు నిటినియిె.  

10.2-1199-కంద పదాము 
నా మద్వ విపుు లప్ెైుఁ గల 
ప్ేిమము నా తనువు నందుుఁ బెటటని కతనన్ 
భూమీసుర్ు లర్ుి లు; నీ 
వీ మునులం బూజ సేయు మిదధచర తాి!  

10.2-1200-కంద పదాము 
ఇద్వయిే నా కిషటము ననుుఁ 
బద్వవేలవిధంబు లగలయ భజియించుటగా 
మద్వ కింపగు నట  గావున 
వదలని భకితన్ భజింపు వసుధ్ామర్ులన్!  
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10.2-1201-కంద పదాము 
అని సర్ిలోక విభుుఁ డగు 
వనజఞదర్ుుఁ డానతిచుు వాకాంబుల జా 
డన భూమీసుర్ుుఁ డముెని 
జనులకు సదాకితుఁ బూజ సల్లప్ెన్ వర్ుసన్.  

10.2-1202-చంపకమాల 

ఎనయుఁగుఁ గృషుణ ుఁ డంత మిథవలేశిర్ భూసుర్ులం గృపావలో 
కన మొలయనినూనసుభగసరథతిుఁ బొ ందుఁగుఁ జేసర వార  వీ 
డొకని ర్థమ్మకిక ద్వవామునికోటియుుఁ ద్ానును వచెుుఁ గీమెఱన్ 
జనవర్! మోక్షదం బగు కుశసథల్లకిం బమిద్ాంతర్ంగుుఁడెై!  

10.2-83- శీుతిగతీలు 

10.2-1203-వచనము 
అని చెప్రపన బాదరాయణికి నభిమనుానందనుం డిటినియిె “మునీంద్ాి! 
ఘటపటాద్వవసుత  జాతంబు భంగ  నిరేాశింప నర్ింబు గాక, సతాత వద్వగుణశూనాం 
బెైన బహి్ెంబునందు సతాత వద్వ గుణగోచర్ంబుల ైన వేదంబులే కమీంబునం 
బవిర తంచు, నటిట  చందంబు నాక ఱిుఁగ ంపు” మనిన భూవర్ునకు మునివర్ుం 
డిటినియిె; “సకల చేతనా చేతనాంతరాామియిెైన సరేిశిర్ుండు 
సర్ిశబావాచుాండు గావున సకల జంతు నివహ్ంబులందు బుద్ీధంద్వయిమనః 
పాిణశరీర్ంబు లను సృజియించి; చేతనవర్్ంబునకు జాఞ నపదిుండగుం గావున 
సకల నిగమసమూహ్ంబులును దతసవర్ూప గుణవ ైభవపతిిపాదకంబులు 
గావున ముఖ్ాంబెై పవిర తంచు; శీుతిసోత తంి బుపనిషతుత లాంబు; ననేక పూర్ిఋషర 
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పర్ంపరాయాతంబును న ైన ద్ీనిని శదీ్ాధ యుకుత ండెై యిెవిం డనుసంధ్వంచు, 
నతనికి మోక్షంబు సులభంబు; ద్ీనికి నారాయణాఖ్ాాతంబగునొకక 
యుపాఖ్ాానంబు గలదు; వినిప్రంతు వినుము; భగవతి్ాయుండెైన నార్దుం 
డొకకనాుఁడు నారాయణాశమీంబునకుం జని ఋషరగణసమే్తుం డెైన 
నారాయణఋషరం గనుంగ్ని నీవు ననిడిగ నటి యమెహాతుెని నడిగ న 
నతండు మునీియర్థంబు శే్ితద్ీిపవాసుల ైన సనక సనందనాద్వ 
ద్వవాయోగీందుిలు పశిి సల్లప్రన, వార్లకు సనంద నుండు చెప్రపన పకిార్ంబు నీ 
క ఱింగ ంచెద” నని చెపపంద్ొడంగ ; శయానుం డెైన రాజశ్ేషీుఠ నిుఁ దతపరాకమీ 
దక్షతాద్వ చిహ్ింబు లను నుతియించు వంద్వజనంబుల చందంబున జగదవసాన 
సమయంబున ననేక శకితయుతుండెై యోగనిద్ాివశుండెైన సరేిశిర్ుని 
వేదంబులు సోత తంిబుసేయు విధంబు నారాయణుండు నార్దునకుం జ ప్రపన 
తెఱుంగు విను"మని యిటినియిె.  

10.2-1204-ససీ పదాము 
జయజయ హ్ర ! ద్ేవ! సకలజంతువులకు; 
 జాఞ నపదిుండవుగాన వార  
వలన ద్యషంబులు గల్లగ న సుగుణ సం; 
 తానంబుగాుఁ గ్ని జాఞ నశకిత 
ముఖ్ాషడు్ ణ పర పూర్ణతుఁ జేసర మా; 
 యాతెవిశిషుట ండ వగుచుుఁ గార్ా 
కార్ణాతెకుుఁడవ ై కడుఁగ  చర ంచుచు; 
 నుని నీయందుుఁ బయోర్ుహాక్ష!  
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10.2-1204.1-తేటగీతి 

తివిర  యామాియములు పవిర తంచుుఁ గాన 
పకిట తిిగుణాతెకం బైెన పకిృతితోడి 
యోగ మింతయు మానపవే! యోగ మాన 
సాంబుజాత మధువతి! యని నుతించి.  

10.2-1205-వచనము 
అద్వయునుం గాక.  

10.2-1206-ససీ పదాము 
పర్మవిజాఞ న సంపనుి ల ైనటిట  యో; 
 గీందుిలు మహితనిసతంద ిల్మలుఁ 
బర దృశామానమ్మై భాసరలుి  నిమెహమ; 
 పర్ిత ముఖ్ర్ పపించ మ్మలి 
బర్ుఁగ బహి్ెసిర్ూపము గాుఁగుఁ ద్ెల్లయుదు; 
 ర లమి నీవును జగద్విలయవేళ్ 
నవశిషుట ుఁడవు గాన ననఘ! నీ యందు నీ; 
 విపుల విశ్లిదయవిలయము లగు  

10.2-1206.1-తేటగీతి 

ఘట శరావాదు లగు మృద్వికార్ములు మృ 
ద్ాతెకంబెైన యట ి  పద్ాెయతాక్ష! 
తవిల్ల కార్ణర్ూపంబుుఁ ద్ాల్లు ల్మలుఁ 
గడుఁగు నీయందు బుద్వధ  వాకకర్ెములను.  
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10.2-1207-కంద పదాము 
అలవడుఁ జేయుచు నుందుర్ు 
బలకొని యిలుఁ బెటట ుఁబడిన పదవినాాసం 
బులు పతనకార్ణముగా 
నలవున సేవించుచును గృతార్ుథ లు నగుచున్.  

10.2-1208-కంద పదాము 
ల్మలం బాికృతపూర్ుష 
కాలాద్వక నిఖిలమగు జగంబుల క లిన్ 
మాల్లనా నివార్క మగు 
నీ లల్లతకథాసుధ్ాబిధనిం గుీంకి తగన్.  

10.2-1209-చంపకమాల 

భర త నిద్ాఘ తపుత ుఁ డగు పాంథుుఁడు శ్రతలవార ుఁ గుీంకి దు 
షకర్ మగు తాపముం ద్ొఱగు క వైడి సంసర్ణోగతీాపమున్ 
వ ర్వునుఁబాయుచుండుదుర్ు నినుి భజించుమహాతెకుల్  జరా 
మర్ణ మనోగదంబులుఁ గమీంబునుఁ బాయుట సెపప నేటికిన్?  

10.2-1210-వచనము 
అద్వయునుం గాక.  

10.2-1211-ససీ పదాము 
అనయంబు ద్ేహి నితాానితా సద్విల; 
 క్షణమునుఁ బంచకోశవావసథ  
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నభివృద్వధ ుఁ బొ ర్యుచు నందులోపల నుని; 
 పాిణానిబుద్వధ  విజాఞ నమయము 
లను చతుష్ో కశంబు లవిల వ లుుఁగ్ందు; 
 నానందమయుుఁ డమవు గాన ద్ేవ! 
సుర్ుచిర్ సిపకిాశుండవు నీ పర ; 
 గహీ్ము గలు్ టుఁ జేసర కాద్ె పకిృతి  

10.2-1211.1-తేటగీతి 

మహ్ దహ్ంకార్ పంచతనాెత ిగగన 
పవన తేజఞంబు భూ భూతపంచకాద్వ 
కల్లత తతతవముల్  బహిాెండకార్ా కర్ణ 
మందు న పుడు సమర్థంబు లగుటుఁ జూడ.  

10.2-1212-కంద పదాము 
కోర  శరీర్ులు భవదను 
సార్ంబున నిహ్పర ైక సౌఖ్ాంబులుఁ బెం 
పార్ుఁగ నందుచు నుందుర్ు 
ధ్ీర్జనోతతము లనంగ ద్వవిజార హ్రా!  

10.2-1213-ఆటవ లద్వ 
నినుి ననుసర ంప నేర్ని కుజనులు 
పవనపూర్ణ చర్ెభసరత ర సమితి 
యోజుఁ జేయుచుందు ర్ుచేవసనంబులు 
బలసర యాతెద్ేహ్భజను లగుచు.  
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10.2-1214-ససీ పదాము 
ద్ేవ! కొందఱు సూక్షెదృకుక ల ైనటిట  మ; 
 హాతెకు లుదర్సుథ ుఁ డెనై వహిి 
గా మద్వుఁ దలుఁతుర్ు క కైొని మఱికొంద; 
 ఱ రా్ుణు లనుప్ేర్ నమర్ు ఋషులు 
ల్మల సుషుమినాడమ మార్్గతుుఁడవ ై; 
 హ్ృత్రద్ేశమునుఁ జర ంచుచుని 
ర్ుచి దహ్రాకాశ ర్ూప్రగా భావింతు; 
 ర్టిట  హ్ృతపదెంబునందు వ డల్ల  

10.2-1214.1-తేటగీతి 

వితతమూర్ధనానాడికాగతుల నోల్ల 
బహి్ెర్ంధంిబుుఁ బాిప్రంచి పర్మపుర్ుష! 
సుమహితానందమయ పర్ంజఞాతిర్ూప్ర 
వ ైన నినుుఁ బొ ంద్వ మఱి పుటట  ర్వని యందు.  

10.2-1215-వచనము 
మఱియు వివిధకాష్ాఠ ంతర్్తుం డయిన వాయుసఖ్ుండు తద్త ద్యషంబునం 
బొ ర్యక నితాశుదుధ ుఁడెై తర్తమభావంబున వర తంచు చందంబున 
సిసంకలపకృతంబులయిన విచితశిరీర్ంబులయందు నంతరాామివ ై పవిేశించి 
తతతద్విచితయిోనిగతంబెైన హేయంబులం బొ ర్యక సకలాతె సమంబెై 
బహి్ెంబయిన నినుి న ైహికాముషరెక ఫలసంగమంబు లేక 
విగతర్జఞగుణంబులందగ ల్ల కొందఱు భజియించుచుండుదు; ర్ద్వయునుం గాక, 
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ద్ేవా! భవద్ీయ సంకలాపధ్ీనంబులయిన శరీర్ంబులం బవిేశించియుని 
జీవసమూహ్ంబు నీకు శే్షభూతం బని తెల్లసర కొందఱు భవనివార్కం బయిన 
శ్రమీతతవచుర్ణార్విందంబులు సేవించి కృతార్ుథ లగుదుర్ు మఱియును.  

10.2-1216-ససీ పదాము 
అనఘ! దుర్్మమ్మైన యాతెతతతవంబు పి; 
 వర తంచుకొఱకు ద్వవాంబుల ైన 
యంచిత రామకృష్ాణ దావతార్ముల్ ; 
 భజియించియుని నీ భవాచర త 
మను సుధ్ాంభోనిధ్వ నవగాహ్నము సేసర; 
 విశ్ాీంతచితుత ల ై వ లయుచుండి 
మోక్షంబు బుద్వధనప్ేక్ింపనొలిర్ు; 
 మఱియుుఁగ్ందఱు భవచుర్ణపంక  

10.2-1216.1-ఆటవ లద్వ 
జములుఁ దగ ల్ల పుణాతము ల ైన హ్ంసల 
వడువు నొంద్వ భాగవతజనముల 
నొనర్ువార్ు పకిట యోగ జనపాిపా 
మ్మైన ముకితుఁ గోర్ రాతె లందు.  

10.2-1217-ఉతపలమాల 

కొందఱు నీ శరీర్ము లకుంఠ తభకిత భవదిశంబుల ై 
చెందుఁగ నీ పద్ాబాములు సేర  భజించుచుుఁ దతుసఖ్ాతుెల ై 
యుందుర్ు కొందఱీ తనువు లోల్ల ధర ంచి భవతపద్ాబాముల్  
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ప ందుగుఁ గ్లిలేక నిలుఁ బుట ట చుుఁ జచుుచు నుందు ర్వాయా!  

10.2-1218-చంపకమాల 

యమ నియమాద్వ యోగమహితాతెకుల ైన మునీందుిలున్ విరో 
ధమునుఁ దలంచు చెైదావసుధ్ావర్ ముఖ్ానృపుల్  ఫణీంద ిభో 
గము లన నొపుప బాహ్ువులు గల్్లన నినుి భజించు గోప్రకల్  
కమీమున నేమునున్ సర య కామ్మ భవతకృప కంబుజఞదరా!  

10.2-1219-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్వింద్ాక్ష! భవతసవర్ూప మిలుఁ బతిాక్షంబునం గాన న  
విర కిం బో లదు శ్ాసత రగోచర్ుుఁడవ ై వర తంతు వీ సృషరట  ముం 
దర్ సదూిపుుఁడవ ైన నీ వలననే ధ్ాతాిదామర్ుత యల్  జనిం 
చిర  నినింతకు మున ిఱుంగుఁ గలమే్ చింతింప నేమచుాతా!  

10.2-1220-వచనము 
అటిట  నినుిుఁ బర్మాణుకార్ణవాదుల ైన కణి గ్తమాదులును, బకిృతి 
కార్ణవాదులయిన సాంఖ్ుాలును, ద్ేహాతెవాదులయిన బరదుధ లును, 
వివిధంబుల ైన కుతర్కంబులచేతం బర్సపరావాాహ్తంబుల ైన మతంబులు 
దమతమ కుతర్కవాదంబుల సమర థంచుచు నినుిం దె్ల్లయలేర్ు; 
మహాభాగావంతులయిన యోగీందుిలకు నీవు పతిాక్షం బెైన నివి యనిియు 
నసతాంబు లని కానవచుు; వ ండియుుఁ గ్ందఱీ సచరాచర్ వసుత జాతంబులకు 
నంతరాామివ ై సర్ింబు నీవ యగుటం ద్ెల్లయలేక నితాం బనియు, ననితాం 
బనియు విపరీతబుద్వధం ద్ెల్లయుదుర్ు; గాని భవద్ీయ ద్వవాతతతవంబు 
నికకంబుగుఁ ద్ెల్లయజాలర్ు; కొందఱు జగచేరీర్ుండవుగాన జగదూిపకుండవ ైన 
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నినుిం గటకమకుటకర ణకాద్వ వివిధ భూషణభేదంబులం గనకంబు 
నిజసిర్ూపంబు విడువక వర తంచు చందంబున జగద్వికారానుగతుండ 
వయుాను నిఖిల హేయపతిానీక కలాాణగుణాతెకుండవ ై యుండుదు వని 
యాతె విదులయిన వార్ు ద్ెల్లయుదు; ర్ద్వయునుం గాక.  

10.2-1221-మతేతభ వికీీడతిము 
వనజాతాక్ష! భవతపద్ాబాయుగ సేవాసకుత  ల ైనటిట  య 
జానముల్  మృతుాశిర్ంబుుఁదనిి ఘనసంసారాంబుధ్వన్ ద్ాుఁటి పా 
వనుల ై లోకములుం బవితమిులుగా వర తంచుచున్ నితా శ్ల 
భనమ్మై యొప్ెపడి ముకితుఁ బొ ందుదుర్ు శుంభద్ెైిభవోప్ేతుల ై.  

10.2-1222-మతేతభ వికీీడతిము 
మిము సదాకిత భజింపనొలి కిల దురేెధం బవిర తంచు నీ 
చ మతివాితము నేర్ుపనం బసులుఁ బాశశ్ేణీి బంధ్వంచు చం 
దమునం బెకకగు నామర్ూపములచేతన్ వార  బంధ్వంచి దు 
ర్్మ సంసార్పయోధ్వుఁ ద్యితువు దళ్తకంజాతపతేత రక్షణా!  

10.2-1223-వచనము 
ద్ేవా! కర్ెమూలంబు లయిన పాణి పాదంబులు లేనివాుఁడవయుాను 
సితంతుిుఁడవు గావున బిహాెదులు భవతపర్తంతుిల ై యుండుదుర్ు; సరథర్ చర్ 
ర్ూపంబులుగల చేతనకోటికి నీవు సర్ివిధనియంతవు; గావున నీ 
కృపావలోకనంబుగల వార కి మోక్షంబు కర్సరథతం బెై యుండు; 
భవతకృపావలోకనంబు లేని దుష్ాట తుెలు దుర్్తిం గూలుదు; ర్టిట  జీవులు 
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ద్ేవతిర్ెఙ్ెనుషాసాథ వ రాద్వ శరీర్ంబులు స చిు యణుర్ూపుల ై యుందు; 
ర్ందును నీ వంతరాతె వగుచు నుందువు; మఱియును. 

10.2-1224-కంద పదాము 
మద్వుఁదల పోయుఁగ జల బు 
దుబదములు ధర్ుఁ బుటిట  ప ల్లయు పో ల్లక గల యిా 
తిిదశ్ాద్వ ద్ేహ్ములలో 
వదలక వర తంచు నాతెవర్్ము నోల్లన్.  

10.2-1225-ఆటవ లద్వ 
పళి్యవేళ్ నీవు భర యింతు వంతకుుఁ 
గార్ణంబ వగుటుఁ గమలనాభ! 
భకతపార జాత! భవభూర తిమిర్ద్వ 
నేశ! దుషటద్ెైతానాశ! కృషణ !  

10.2-1226-చంపకమాల 

అనఘ! జితేంద్వయిసుుర్ణు లయుాను జంచలమ్మైన మానసం 
బను తుర్గంబు బో ధమహితాతె వివేకపు నూల్ల తాిట న 
లిన గుద్వయంగుఁ బటటను దలంచుచు ముకిత కుపాయలాభ మే్ 
యనువును లేమికిన్ వగల నంద్ెడు నాతెలువో తలంపుఁగన్.  

10.2-1227-చంపకమాల 

గుర్ు పదపంకజాతములు గ్లిని వార్లువో మహాబిధ  ని 
సతర్ణకుుఁ గర్ణధ్ార్ర్హితంబగు నావను సంగహీించు బే 
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హ్ర  గతి భూర  దుసతర్ భవాంబుధ్వలోన మునుంగుచుందు ర్ం 
బుర్ుహ్దళాక్ష! నీవు పర పూర్ుణ ుఁడవ ై తనరార్ుఁగా నొగ న్.  

10.2-1228-తటేగతీి 

పుతది్ార్ గృహ్క్ేత ిభూర విషయ 
ఘన సుఖ్ాసకుత ుఁ డగుచు నే మనుజుుఁ డేని 
నర థుఁ జర యించు వాుఁడు భవాబిధలోనుఁ 
జ ంద్వ యిెనాిళ్ుకును దర ుఁ జేర్ లేుఁడు.  

10.2-1229-ససీ పదాము 
జగతిప్ెై బహ్ుతీర్థ సదనంబు లనుఁ గల్్ల; 
 పుణాానువర్తన సుుర తు లగుచుుఁ 
బాటించి నీ యందు బదధమతసర్ములు; 
 లేక భకాత మరానోకహ్ంబ 
వగు భవతాపద్ాబాయుగళ్ంబు సేవించి; 
 భవపాశముల న లిుఁ బాఱుఁద్యల్ల 
సమమతుల ై యదృచాేలాభ తుష మే్ర్ు; 
 సమముగాుఁ గ ైకొని సాధు లగుచుుఁ  

10.2-1229.1-తేటగీతి 

బాదతీర్థంబు గల మహాభాగవత జ 
నోతతమోతతము ల ైనటిట  యోగ వర్ుల 
వార్ క పుపడు సేవించువాుఁడు వొందుుఁ 
బవిిమలానందమయ మోక్షపదము మఱియు.  
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10.2-1230-వచనము 
సతెతతన పకిృతివలన నుతపనింబెైన యిాజగతుత  సతుత  గావలయు; నద్వ 
యిెటినినం గనకోతపనింబుల ైన భూషణంబులు కనకమయంబులయి 
కానంబడు చందంబున నని సాంఖ్ుాండు వల్లకిన విని యద్ెైితవాద్వ యిటిను; 
న యాద్వ యుతపనింబు గాదద్వ సతుత ను గా; దను వాతిరేక వాాప్రత  నియమంబు 
నితాసతాంబెైన బహి్ెంబునందుుఁ దర్కహ్తంబగుం గావునం బపించంబు మిథా 
యని నిర్ూప్రంచిననా పపించంబు బహి్ెవిశ్ేషణంబెై కార్ాకార్ణావసథలు 
గల్లగ యుని యంతమాతంిబున మిథాగానేర్; ద్ా పపిం చంబునకుుఁ 
గార్ాకార్ణావసథలునితాంబులు గావున నవసాథ దియ యుకతంబయిన పపించంబు 
నితాంబనిన వ ండియు నద్ెైితి యిటిను; బహ్ుగంీథ పతిిపాద్వతం బయిన 
జగనిెథాాతింబు లేమి యెిటినిన నద్వయునుం గర్ెవశుల ైన జడుల నవిద్ాా 
పతిిపాదకం బెైన కుతర్క సమే్తం బెైన భార్తి యంధపర్ంపరా వావహార్ంబునం 
జేసర భమిియింపుఁజేయుుఁ; గార్ణావసథలయందును బహి్ె విశ్ేషణంబయిన 
సూక్షెర్ూపంబునం బపించంబు సతెతత  యుండు; సతాంబు బాధ్ాయోగాంబు 
గావున నీకు శ్ేషంబయి యుండుుఁ గావున నీవు ద్ేహ్గతుండెైన ద్ేహియందు 
నంతరాామివయుాం గర్ెఫలంబులం బొ ర్యక కర్ెఫలభోకతయిెైన జీవునకు 
సాక్ిభూతంబవ ై యుందు; వటిట  నినుి నజుఞ ల ైన మానవులు నిజకంఠ 
లగింబయిన కంఠ కామణి నితాసనిిహితంబెై వ లుంగుచుండి నను 
గానకవర తంచు తెఱంగునుఁ దమహ్ృదయపదెమధాంబున 
ననంతతేజఞవిరాజమానుండవ ై పకిాశించు నినుిం ద్ెల్లయలేర్ు; సకల 
బహిాెండనాయకుండవ ైన నీయందు శీుతులు ముఖ్ా వృతితం బవిర తంచునని 
శీుతాధ్వద్ేవతలు నారాయణు నభినంద్వంచిన తెఱంగున సనందనుండు 
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మహ్ర్ుి ల క ఱింగ ంచిన పికార్ం బని నారాయణర ి నార్దునకుం జ ప్రపన 
నమెహాతుెండు మజానకుండెైన వేదవాాసమునీందుినకు నుపనాసరంచె; 
నయార్థంబు నతండు నాకుం జ ప్రపన విధంబున నీకుం జ ప్రపతి; నీ 
యుపాఖ్ాానంబు సకల వేదశ్ాసత ర పురాణేతిహాససార్ం; బుపనిషతుత లాంబు; 
ద్ీనింబఠ ంచువార్ును వినువార్ును విగతకలెషుల ై యిహ్పర్ సౌఖ్ాంబులనొంద్వ 
వర తంతు;” ర్ని చెప్రపన శుకయోగీందుినకు రాజేందుిం డిటినియిె.  

10.2-84- విషుణ  సవేా పాిశసత యంబు 

10.2-1231-మతేతభ వికీీడతిము 
మునినాథయతతమ! ద్ేవమానవులలో ముకకంటి సేవించు వా 
ర్నయంబున్ బహ్ువసుత సంపదల సౌఖ్ాానందుల ై యుండ న 
వినజాతాక్షు ర్మామనోవిభుని శశిదాకిత సేవించు స 
నుెనివర్ుాల్  గడుుఁ బేద లౌటకు గతంబున్ నా క ఱింగ ంపవే.  

10.2-1232-ససీ పదాము 
నావుడు శుకయోగ  నర్నాథుుఁ గనుుఁగ్ని; 
 విను మ్మఱింగ ంతుుఁ దద్విధము ద్ెల్లయ 
ఘనశకితసహితుండు కాలకంధర్ుుఁడు ద్ా; 
 వినుతగుణతయిానిితుుఁడు గాన 
రాగాద్వయుకతమ్మై రాజిలుి  సంపద; 
 లాతనిుఁ గ్లుచు వార్ందు చుందు; 
ర్చుాతుుఁ బర్ము ననంతు గుణాతీతుుఁ; 
 బుర్ుష్ో తతముని నాద్వపుర్ుషు ననఘు  
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10.2-1232.1-తేటగీతి 

నర థ భజియించువార్ు రాగాద్వ ర్హితు 
లగుచు ద్ీప్రంతు ర ంతయున నఘచర త! 
ధర్ెనందనుుఁ డశిమే్ధంబు సేసర 
ప్రదప సాతిత వక కథనముల్  ప్ీితితోడ.  

10.2-1233-ఉతపలమాల 

నార్దసంయమీందుి వలనన్ వినుచుండి యనంతర్ంబ పం 
కేర్ుహ్నాభుుఁ జూచి యడిగ ం దగ నిపుపడు నీవు ననుి నిం 
డార న భకితమ్మై నడిగ  నటి యతండును మందహాస వి 
సాుర్ కపో లుుఁడెై పల్లక ుఁ బాండుతనూభవుతోడుఁ జ చెుర్న్.  

10.2-1234-ససీ పదాము 
వసుమతీనాథ! యెివినిమీుఁద నా కను; 
 గహీ్ బుద్వధ  వొడము నా ఘనుని వితత  
మంతయుుఁ గమీమున నపహ్ర ంచిన వాుఁడు; 
 ధనహమనుుఁ డగుచు సంతాప మంద 
విడుతుర్ు బంధు ల విిధమున నొంద్వల్ల; 
 యిెై చేయునద్వలేక యఖిలకార్ా 
భార్ంబు లుడిగ  మదాకుత లతో మ్మైతిి; 
 న ఱపుచు విజాఞ ననిర్తుుఁ డగుచు  

10.2-1234.1-తేటగీతి 

బిదప వాుఁ డవాయానందపదము నాతె 
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న ఱిుఁగ  సార్ూపాసంపాిప్రత  న లమి నొందుుఁ 
గాన మతేసవ మిగుల దుషకర్ మటంచు 
వదల్ల భజియింతు ర తర్ద్ేవతల న పుడు.  

10.2-1235-కంద పదాము 
సేవింప వార్ు దమకుం 
గావించిన శ్లభనములు గని నిజములుగా 
భావించి వార  మఱతుర్ు 
భావములుఁ గృతఘివృతితపని తమ పనిగన్.  

10.2-1236-కంద పదాము 
మ్మలుఁగుచు నుందుర్ు దీ్నికిుఁ 
గలద్ొక యితిహాస మిపుడు గ కైొని నీకుం 
ద్ెల్లయుఁగుఁ జ ప్ెపద ద్ానన 
యలవడు నీ వడుగు పశిి కగు నుతతర్మున్.  

10.2-85- వృకాసుర్ుండు మడియుట 

10.2-1237-కంద పదాము 
శకుని యను ద్ెైతుా తనయుుఁడు 
వృకుుఁ డనువాుఁ డొకుఁడు దుర ివేకుుఁడు సుజన 
పకిర్ముల నలుఁపుఁ ద్ెర్ువున 
నొకనాుఁ డొద్వగుండి ద్వవాయోగ ం గడుఁకన్.  

10.2-1238-వచనము 
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కనుంగ్ని.  

10.2-1239-కంద పదాము 
కర్ములు ముకుళించి మునీ 
శిర్! నార్ద! లల్లతధ్ీవిశ్ార్ద! ననుిం 
గర్ుణించి యాన తీ శుభ 
కర్ు లగు హ్ర  హ్ర్ హిర్ణాగర్ుాలలోనన్  

10.2-1240-ఆటవ లద్వ 
కడుఁగ  కొలువ శ్రఘకొాలంబులోనన 
యిషటమ్మైన వర్ము ల్లచుునటిట 
ద్ెైవ మ్మవిుఁ డనిన ద్ానవుుఁ గనుుఁగ్ని 
మునివర్ుండు పల్లక  ముదముతోడ.  

10.2-1241-వచనము 
“వినుము; దుర్ు్ ణసుగుణంబులలో నొకకటి యిెచుటం గలుగు నచుట నాక్షణంబ 
కోపపసిాదఫలంబులు సూపువాుఁ డముెవుిర్ యందు ఫాలలోచనుుఁ 
డివిిధంబుుఁద్ెల్లసరనవార ై బాణాసుర్ దశకం ధర్ులు సమగ ీభకితయుకుత ల ై సేవించి 
యసమానసామాొజా వ ైభ వంబుల నొంద్వ పసిరదుధ ల ై; ర్ట ి గాన నీవు 
నమెహాతుెని సేవింపు; మతనివలన నభిమతఫలంబులు వేగంబ పాిపతం 
బయిెాడి” నని చెప్రపన నతం డా క్షణంబ.  

10.2-1242-ససీ పదాము 
ద్ీప్రంచు కేద్ార్ తీర్థంబునకు నేగ ; 
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 యతిసాహ్సాతెకుం డగుచు నియతి 
లోకముల్  వ ఱుఁగంద నా కాలకంధర్ు; 
 వర్దుని నంబికావర్ునిుఁ గూర ు 
తన మే్నికండ లుదాండుుఁడెై ఖ్ండించి; 
 యగ ి కాహ్ుతులుగా నలర్ వేల్లు 
దర్పకారాతి పతిాక్షంబుగాకుని; 
 జడియక సపతవాసర్ము నందుుఁ  

10.2-1242.1-తేటగీతి 

బూని తతీతర్థమునుఁ గృతసాినుుఁ డగుచు 
వ డల్ల మృతుావు కోఱనా వ లయునటిట 
గండగి్డాంటుఁ దన మసతకంబు దునుము 
కొనుఁగుఁ బూనిన నయాగ ికుండమునను.  

10.2-1243-కంద పదాము 
అర్ుదుగ వ లువడి ర్ుదుిుఁడు 
గర్ుణ దల్లర్పంగ వానికర్ మాతెకరాం 
బుర్ుహ్మునుఁ బటిట  తెగువకుుఁ 
జొర్ వలవదు; మ్మచుు వచెు సుమహిత చర తా!  

10.2-1244-కంద పదాము 
నీమద్వుఁ బొ డమిన కోర క 
లేమ్మైనను వేుఁడు మిపుడ యిచెుద ననినం 
ద్ా మనమున సంతసపడి 
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యా మనుజాశనుుఁడు హ్ర్ుపద్ాంబుజములకున్.  

10.2-1245-తటేగతీి 

వందనం బాచర ంచి యో యిందుమకుట! 
ఫాలలోచన! వర్ద! మతాపణితలము 
నేను న విని తలమీుఁద నిడిన వాుఁడు 
మసతకము నూఱు వయిాల ై మడియ నీవ !  

10.2-1246-కంద పదాము 
అని వేుఁడిన నమాెటలు 
విని మదనారాతి నవిి విబుధ్ాహితు కో 
ర న వర్ముుఁ దడయ కిచిున 
దనుజుుఁడు తదిర్ పరీక్షుఁ ద్ాుఁ జేయుటకున్.  

10.2-1247-వచనము 
ఆ క్షణంబు వర్ద్ాన గర్ింబున నుదిృతుత ండెై కడంగ .  

10.2-1248-కంద పదాము 
ఆ హ్ర్ుమసతకమునుఁ గడు 
సాహ్సమునుఁ జేయి వ టట జడియక కద్వయ 
నోిహ్ో ! తన మ్మచుులు దన 
కాహా! ప్ెై వచెు ననుచు నభవుుఁడు భీతిన్.  

10.2-1249-కంద పదాము 
దనుజుుఁడు దన వ నువ ంటం 
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జనుద్ే ములోి కములను సంతాిసముుఁ గ ై 
కొని పాఱ, సుర్లు మనములుఁ 
దనికిర  ద్ానికిని బతిివిధ్ానము లేమిన్.  

10.2-1250-వచనము 
అట ి  చనిచని.  

10.2-1251-ససీ పదాము 
నిర్ుపమానందమ్మై నిఖిల లోకములకు; 
 నవలయిెై యమృతపద్ాఖ్ాుఁ దనర  
ద్వనకర్ చంద ిదీ్ధ్వతులకుుఁ జొర్రాక; 
 సలల్లత సహ్జ తజేమున వ లుుఁగు 
సమధ్వకంబగు శుదధసతత వ గర షఠమ్మై; 
 కర్మొపప యోగీందగిమా మగుచు 
హ్ర పదధ్ాాన పరాయణుల ైన త; 
 ద్ాా సుల కలర్ు నివాస మగుచుుఁ  

10.2-1251.1-తేటగీతి 

బవిిమలానంత తేజఞవిరాజమాన 
ద్వవామణి హేమకల్లత సంద్ీపత  భవా 
సౌధమండపతోర్ణ సతంభ విపుల 
గోపురాద్వ భాసుర్ము వ ైకుంఠపుర్ము.  

10.2-1252-వచనము 
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కనుంగ్ని యమెహాసాథ నంబు డాయంజనుటయు, నపుపండరీ కాక్షుం 
డఖ్ండవ ైభవంబునం గుండల్మశిర్ భోగతలపంబునం బర్మానంద 
కందళితహ్ృదయార్విందుం డెై యింద్వరానయన చకోర్కంబుల నిజమందహాస 
సాంద ిచంద్వకిావితతిం ద్ేలుుచు, నార్తభకతజన ర్క్షణంబు పనిగా మ్మలంగుచు, 
వివిధ వినోదంబులం దగ ల్ల యుండియు, ఫాలలోచనుం డదానుజపాలునకుం 
దలంపక యిచిున వర్ంబు దన తలమీుఁదవచిునం గలంగ  చనుద్ెంచుట తన 
ద్వవాచితతంబున న ఱింగ , యకాకలకంధర్ుని యవసథ నివార ంపం దలంచి 
యయిాంద్వరాద్ేవి తోడి వినోదంబు సాల్లంచి యపుపడు. 

10.2-1253-ససీ పదాము 
తాప్రంఛర్ుచితోడుఁ దసితర ంచెడు మే్నుుఁ; 
 బసరుఁడిముంజియుుఁ దగు పట ట గ్డుగు 
ధవళాంశుర్ుచి జనిిదంబును ద్వనిని; 
 దండంబుుఁ జేతుఁ గమండలువును 
బసుపుగోుఁచియుుఁ జినిి పటెటవర్ధనమును; 
 రాజితంబెైన మృగాజినంబుుఁ 
దూలాడు సరగయును వేలిుమాఱట గోుఁచి; 
 వేల్లమిబొ ట ట ను వేళి్ు దర్ా  

10.2-1253.1-తేటగీతి 

దనర్ సంద్ీపత  హ్వా వాహ్న సమాన 
కాంతిుఁ జ లువొంద్వ యదుాత కమీ మ్మలర్పుఁ 
జతుర్గతి నపుా  వట క వేషంబు ద్ాల్లు 
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వచిు యా నీచ ద్ానవవర్ునిుఁ జేర .  

10.2-1254-వచనము 
క ైతవంబున నతనికి నమసకర ంచి మృదుమధుర్ భాషణంబుల 
ననునయించుచు నయాసుర్వర్ున కిటిను; నివిిధంబున మార్్పర శ్ాీంతుండవ ై 
యింత దూర్ంబేల చనుద్ెంచితి? సకల సౌఖ్ా కార్ణంబెైన యిా శరీర్ంబు 
నిర్ర్థకంబు సేసర వృథాయాసంబున దుఃఖ్పఱుపం దగునే? యియిెాడం 
గ్ంతతడవు విశమీింపు; మీ పయిాసంబునకుుఁ గతంబెయాద్వ? 
కపటహ్ృదయుండవు గాక నీ యధావసాయం బెఱింగ ంపందగునేని న ఱింగ ంపు” 
మని మృదు మధుర్ంబుగాుఁ బల్లకిన నమెహాతుెని సుధ్ార్సతులాంబులయిన 
వాకాంబులు విని సంతసరలి్ల, యప్రపశితాశనుండు దన పూనినకార్ాం బతని 
క ఱింగ ంచిన.  

10.2-1255-చంపకమాల 

హ్ర  దర్హాస మొపపుఁ బిశితాశనుుఁ గనొ్ ని పల క ద్ానవే 
శిర్! మును దక్షుశ్ాపమునుఁ జాలుఁ బిశ్ాచిప తౌట సూనృత 
సుుర్ణము మాని సంతతము బొ ంకుచునుండు పురార మాట నీ 
వర్యక వ ంట నేుఁగుఁ దగ ద్ాతని చేుఁతలు మాకు వింతలే?  

10.2-1256-ఆటవ లద్వ 
నిజము పల్లక  నేని న ఱిుఁ దన తలమీుఁద 
నీ కర్ంబు మోపనీక తలుఁగ  
వచుునోట ! నితనివలనుఁ బతిాయమునుఁ 
దగుల నేమి గలదు దనుజవర్ా!  
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10.2-1257-ఆటవ లద్వ 
అశుచి యగుచు నతని నంటుఁగుఁ బని గాదు 
కాలుుఁ జేయిుఁ గడగి  కడుఁక వార ు 
యతనివ ంట వేడక నర్ుగుదువే నీవు 
నవల నంటుఁ దగును నసుర్నాథ!  

10.2-1258-మతేతభ వికీీడతిము 
అతి దుశశంకలు మాని ప మెనిన ద్ెైతాారాతి మాయా విమో 
హితుుఁడెై విసెృతి నొంద్వ తామసముచే నేపార  వాుఁ డాతె పా 
ణితలంబుం దన న తిత  మోప్రకొని తా నేలన్ వ సం గూల  వి 
శీుతదంభోళిహ్తిన్ వడింబడు మహా క్ోణీధర్ంబో  యనన్.  

10.2-1259-వచనము 
అట ి  దన తల నూఱువయిాల ై నేలం గూల్లన యసుర్ం గని యపుపడు.  

10.2-1260-కంద పదాము 
సుర్ లసురాంతకు మీుఁదన్ 
వర్మంద్ార్పసిూన వరి్ము లోల్లం 
గుర సరర  తుములంబెై ద్వవి 
మొర్సెన్ సుర్దుందుభిపమిుఖ్తూర్ాంబుల్ .  

10.2-1261-కంద పదాము 
పాడిర  గంధరోితతము 
లాడిర  ద్వవి నపసర్సలు ననోానాముల ై 
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కూడరి  గహీ్ములు భయముల 
వీడిర  మునికోట  లంత విమలచర తాి!  

10.2-1262-కంద పదాము 
ముర్హ్ర్ుుఁ డెల నవొిలయుఁగుఁ 
బుర్ుహ్ర్ుుఁ దగుఁ జూచి పల్లక  భూతేశిర్! యిా 
నర్భోజనుండు నీ కి 
తతఱ ిన గ్్ నర ంపుఁ దలుఁచి తానే ప ల్లసెన్.  

10.2-1263-వచనము 
అద్వ యటిటద కాద్ె! యిజాగంబున నధ్వకుండయిన వానికి నపకార్ంబు గావించిన 
మానవునకు శుభంబు గలుగునే? యద్వయునుంగాక జగదు్ ర్ుండవగు నీ కవజఞ 
దలంచు కష్ాట తుెండు వొల్లయుటం జ పపనేల? యిటిట దుషటచితుత ల కిటిట  
వర్ంబుల్లచుుట కరా్ంబు గాదని యపుపరాంతకు వీడొకల్లప్రన, నతండు 
మురాంతకు ననేక విధంబుల నభినంద్వంచి నిజ మంద్వర్ంబునకుం జనియిె" నని 
చెప్రప యిటినియిె.  

10.2-1264-కంద పదాము 
మానవనాయక! యిా యా 
ఖ్ాానముుఁ జద్వవినను వినిన ఘనపుణుాలు ని 
తాానంద సౌఖ్ాములుఁ బెం 
పూనుదు ర్టమీుఁద ముకిత నొందుదు ర లమిన్!  

10.2-1265-వచనము 
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అని చెప్రప శుకయోగీందుిండు పరీక్ినిరేందుిన కిటినియిె.  

10.2-1266-కంద పదాము 
జననాయక! యింకుఁ బురా 
తనవృతతం బొ కటి నీకుుఁ దగ న ఱిుఁగ ంతున్. 
వినుము తపో మహిమలుఁ జ ం 
ద్వన మునిజనములు సర్సితీనద్వ ప ంతన్.  

10.2-86- భృగుమహ్ర ి శ్లధనంబు 

10.2-1267-కంద పదాము 
వితతకియీ లగపపుఁగ స 
తితువుల నొనర ంచు చచటుఁ గ కైొని లక్మె 
పతి భవ ప్రతామహ్ులలో 
నతుల్లతముగ న వి ర్ధ్వకు లని తమలోనన్.  

10.2-1268-వచనము 
ఇట ి  దలపో సర తనెమహ్తతవం బంతయుం తెల్లసర ర్మెని భృగు మహాముని 
నముెవుిర్ు వేలుపలకడకుం బంప్రన నతాత పసో తత  ముండు సనిచని ముందట.  

10.2-1269-కంద పదాము 
జలర్ుహ్సంజాత సభా 
సథలమున కొగ  నేుఁగ  యతని సతతవగుణంబుం 
ద్ెల్లయుటక ై నుతివందన 
ములు సేయక యుని నజుుఁడు ముసముస యనుచున్.  
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10.2-1270-కంద పదాము 
మనమునుఁ గలుఁగుచు భృగుుఁ దన 
తనుజాతుం డనుచు బుద్వధ ుఁ దలుఁచినవాుఁడెై 
ఘనరోషసుుర తాగ ిని 
ననయము శ్ాంతోదకముల నలిన నార ున్.  

10.2-1271-చంపకమాల 

మహితతపో ధనుండు మునిమండనుుఁ డయిెాడుఁ బాసర వ ండియు 
నిహిపతిభూషుుఁ గాన ర్జతాద్వకిి నేగ న నగ ్రీందుిప్ెైుఁ 
దుహినమయూఖ్శ్ేఖ్ర్ుుఁడు దుర్్యుుఁ ద్ానును విశమీించుచున్ 
దృహిణతనూభవుండు సనుద్ెంచుట కాతెుఁ బమిోదమందుచున్.  

10.2-1272-కంద పదాము 
కనుుఁగ్ని భాితృసేిహ్ం 
బునుఁ గ్ుఁగ టుఁ జరే్ుు ననుచు ముకకంటి ర్యం 
బున న దురేగ న ముని ర్ు 
దుిని యందల్ల సతతవగుణ మ్మఱుంగుటకొఱక ై.  

10.2-1273-వచనము 
అతనిం గ ైకొనక యూర్కుండిన.  

10.2-1274-ఉతపలమాల 

ఆ నిటలాంబకుండు గమలాసన నందనుుఁ జూచి భూర  కా 
లానల రోషవేగ భయద్ాకృతిుఁ ద్ాల్లు పట సుుల్లంగ సం 
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తానము లగలక శూలమునుఁ ద్ాపసముఖ్ుా నుర్ంబు వేయిుఁగాుఁ 
బూనినుఁ బార్ితీర్మణి బో ర్న నడాము వచిు చెచెుర్న్;  

10.2-1275-కంద పదాము 
తన విభుపాదములకు వం 
దనముం గావించి సముచితప్రియముల న 
యానలాక్షుని కోపము మా 
నిున నముెనినాథుుఁ డచట నిలువక చనియిెన్.  

10.2-1276-ససీ పదాము 
ప లుప ందు వ ైకుంఠపుర్మున కర థతోుఁ; 
 జని యందు సమధ్వక ైశిర్ా మొపపుఁ 
గమలాంక పర్ాంకగతుుఁడెై సుఖించు న; 
 క్కసుత భభూషు వక్షసథాలంబుుఁ 
దన పాదమున బిట ట  దన ిుఁ దనిినుఁ బానుప; 
 డిగ  వచిు మునిుఁ జూచి నగధర్ుండు 
పదముల క ఱుఁగ  యో! పర్మతపో ధన! ; 
 యిాగతి నీ వచుు టెఱుుఁగ లేక  

10.2-1276.1-తేటగీతి 

యుని నా తపుప మనిించి ననుిుఁ గర్ుణుఁ 
జూచి యిా ద్వవామణిమయసూుర తుఁ దనర్ు 
ర్ుచిర్ సరంహాసనమునుఁ గూర్ుుండు ద్వవా 
తాపసో తతమ! యభయపది్ాననిపుణ!  
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10.2-1277-కంద పదాము 
అలఘుపవిత!ి భవతపద 
జలములు నను నసెద్ీయ జఠర్సథ జగం 
బుల లోకపాలుర్ను బొ లు 
పలర్ుఁగుఁ బుణుాలను జేయు ననఘచర తాి!  

10.2-1278-వచనము 
మునీంద్ాి! భవద్ీయ పాద్ాబాహ్తి మదుాజాంతర్ంబునకు భూషణం బయిెా; 
భవద్ాగమనంబు మాుఁబో టివార కి శుభావహ్ం బగుంగాద్ె; యిేను ధనుాండ 
న ైతినని మృదుమధురాలాపంబుల ననునయించిన నముెనివర్ుండు 
లక్మెనాథు సంభాషణంబులకుుఁ జితతంబునం బర్మానందంబు నొంద్వ, 
యముెకుందు ననంతకలాాణగుణనిధ్వ నభినంద్వంచి, యానందబాషపధ్ారాసరకత 
కపో లుం డగుచుుఁ దదాకిత పార్వశాంబున నొండు పలుకనేర్క యతనిచేత 
నామంతణింబువడసర మర్ల్ల సర్సితీతీర్ంబున నుని మునుల సనిిధ్వకిం 
జనుద్ెంచి వార్లం గనుంగ్ని.  

10.2-1279-ససీ పదాము 
మునినాయకులతోడుఁ దన పోయి వచిున; 
 తెఱుఁగును దనమద్వ దృషటమ్మైన 
మూుఁడుమూర్ుత ల విధంబును న ఱింగ ంచిన; 
 విని వార్ు మనముల విసెయంబు 
నంద్వ చితతంబున సంద్ేహ్మును బాసర; 
 చినెయాకార్ుండు శ్రసీతీశుుఁ 
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డనుపముుఁ డనవదుాుఁ డఖిల కలాాణగు; 
 ణాకర్ుుఁ డాద్వమధ్ాాంతర్హితుుఁ  

10.2-1279.1-తేటగీతి 

డెై తనర ున పుండరీకాక్షుుఁ డొకుఁడ 
కాక గణుతింప ద్ెైవ మొకకర్ుుఁడు వేఱ 
కలుఁడె యనుబుద్వధ  విజాఞ న కల్లతు లగుచు 
హ్ర పద్ాబాా తయుగళ్ంబు నర థుఁ గ్ల్లచి.  

10.2-1280-వచనము 
అట ి  సేవించి యవాయానందంబయిన వ ైకుంఠధ్ామంబు నొంద్వ; ర్ని చెప్రప 
వ ండియు నిటినియిె.  

10.2-87- విపుు ని ఘనశ్లకంబు 

10.2-1281-ససీ పదాము 
నర్నాథ! యొకనాుఁడు నల్లనాయతాక్షుండు; 
 వొలుచు కుశసథల్మపుర్ము నందు 
సుఖ్ముండ నొకక భూసుర్వర్ుా భార్ాకుుఁ; 
 బుతుత ర ండు జనిెంచి పుటిటనపుడ 
మృతుుఁడెైన ఘనశ్లకవితతిచేుఁ గాీుఁగుచు; 
 నా డింభకునిుఁ గ్ంచు నవనిసుర్ుుఁడు 
సనుద్ెంచి పె్లుచ రాజద్ాిర్మునుఁ బెటిట ; 
 కనుిల బాష్ాపంబుకణము లగలుక  
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10.2-1281.1-తేటగీతి 

బాపురే! విధ్వ నను దుఃఖ్పఱుపుఁ దగున ? 
యనుచు దూఱుచుుఁ దనుుఁ ద్వట ట కొనుచు వగల 
డెంద మందంద యెిర య నాకంీదనంబు 
సేయుచును వచిు యా విపిశే్ఖ్ర్ుండు.  

10.2-1282-ససీ పదాము 
అధ్వకశ్లకంబున నలమటుఁ బొ ందుచు; 
 నచుటి జనులతో ననియిెుఁ బెలుచ 
బాిహ్ెణ విద్ేిషపర్ుుఁ డయి తగ శ్ాసత ర; 
 పదధతి నడవక పాపవర త 
యిెై క్షతబింధువుుఁ డగు వాని దుర తంబు; 
 చేత మతుపతుత ర ండు జాతమ్మైన 
యపుపడ మృతుుఁ డయిెా నకకట! హింసకు; 
 రోయక యిెపుప డనాాయకార   

10.2-1282.1-తేటగీతి 

యగుచు విషయానుగతచితుత ుఁ డెైన యటిట 
రాజు దే్శంబు పిజలు నిరాశు లగుచు 
దుఃఖ్ములుఁ జాల వనటుఁ బొ ందుదు ర్టంచు 
నేడుుచును నట నిలిక యేిగ  నపుడు.  

10.2-1283-వచనము 
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ఇవిిధంబున మఱియు దన సుతులు మృతులయినపు డెలి వార్లం గ్నివచిు 
యవిిపుు ండు రాజుమొగసాలంబెటిట  రోదనంబు సేయుచు న పపటియటి 
కొనిిగాథలు సద్వవిపో వుచుండె; నివిిధంబున న నమండుి సుతులు 
మృతుల ైనప్రదపం ద్ొమిెదవ సుతుండును మృతుండెైన వాని న తితకొని వచిు 
యిెపపటి విధంబునుఁ బలవర ంచుచుని యా బాిహ్ెణునిం గని యర్ుా నుం 
డిటినియిె. 

10.2-1284-కంద పదాము 
ఈ పగ ద్వ నీవు వగలన్ 
వాపో వుఁగుఁ జూచి యకట! వార ంపంగా 
నోప్రన విలుకాుఁ డొకకం 
డమ పుర  లేుఁ డయిెా నయా! యిద్వ పాపమగున్.  

10.2-1285-ససీ పదాము 
పుతుత ర లుఁ గోలోపయి భూర శ్లకంబున; 
 వనటుఁ బొ ందుచు విపవిర్ులు సాల 
నే రాజురాజా మంద్ేని వసరంచుదు; 
 రా రాజుుఁ దలపోయ నవనిమీుఁద 
నట నిుఁగా నాతె న నిం దగు; నీ పుతుత ర ; 
 నే బతిికించెద నిపుడ పూని 
యట  సేయన ైతి నే ననలంబు స చెుద; 
 నని భూసుర్ుుఁడు వ ఱుఁగందుఁ బలుక  

10.2-1285.1-తేటగీతి 
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నతుఁడు విని యిా వ డుఁగుమాట లాడుఁ దగున ? 
భూర వికమీశ్ాల్ల రాముండు మే్టి 
బలుుఁడు హ్ర యును శ్ౌర్ాసంపనుి లనుఁగుఁ 
దనర్ు పదిుాముిుఁ డతని నందనుుఁడు మఱియు.  

10.2-1286-తటేగతీి 

వినుతబలు ల ైన యాదవ వీర్వర్ులుుఁ 
గలుగ వార్లచేుఁ గాని కార్ా మీవు 
చకకుఁ బెట ట ట యిెట ి ? నీచన డు తోివుఁ 
బొ ముె నావుడు నయిాందిపుతుత ర ుఁ డపుడు  

10.2-1287-కంద పదాము 
మనమున దుర్హ్ంకార్ము 
ఘనముగుఁ బొ డముటయు, నపుడు కవిడి విపుు ం 
గనుుఁగ్ని యచుటిజనములు 
వినుఁగా నిటినియిె రోషవిహ్ిలమతియిెై.  

10.2-1288-మతేతభ వికీీడతిము 
బలుుఁడంగాను; మురాసురాంతకుుఁడుఁగాుఁ; బదిుాముిుఁడంగాను; నేుఁ 
ద్ెల్లయం దతతనయుండుఁగానని విరోధ్వవాితమున్ భీషణో 
జావలగాండమవ ధనుర ిముకత నిశితాసత రశ్ేణీిచేుఁ బీను్ ప్ెం 
టలు గావించు పరాకమీపకిటచండసూుర త నేుఁ బార్ుథ ుఁడన్.  

10.2-1289-వచనము 



2899 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

అద్వయునుం గాక.  

10.2-1290-చంపకమాల 

బల్లమిుఁ బురాంతకుం ద్ొడర  బాహ్ువిజృంభణమొపప న కకటిం 
దలపడి పో ర నటిట  ర్ణధ్ెైర్ుాని ననుి న ఱుంగ వకకటా! 
ప్ెలుకుఱ మృతుాదే్వతను బింకమడంచి భవతతనూజుల 
నిలవుుఁజలంబుుఁ జూప్ర కొనియాడుఁగ నిపుపడతెచిుయిచెుదన్.  

10.2-1291-వచనము 
అని నమెంబల్లకిన యర్ుా ను పతిిజఞకు భూసుర్ుండు మనంబున నూఱడిలి్ల 
యతని నభినంద్వంచుచు నిజ మంద్వర్ంబునకు జని; కొనిి ద్వనంబు లుండునంత 
భార్ాకుం బసిూతివేదనా సమయంబయినం జనుద్ెంచి వివిచుుం గని తద్విధం 
బెఱింగ ంచిన నయిాందనిందనుం డపుపడు.  

10.2-1292-చంపకమాల 

లల్లత విశిషట సంచిత జలంబుల నాచమనంబు సేసర, సు 
సథలమున నిల్లు ర్ుదుినకు సమెతి మొొకిక మహాసత రవేద్వ ని 
ర్ెల శుభమంత ిదే్వతల మానసమందుుఁ దలంచి గాండివం 
బలవడ న కుక ద్యిచి బిగ యం గద్వయించి నిషంగయుగెమున్.  

10.2-1293-వచనము 
 ఇవిిధంబునుఁ గటాట యితంబెై యపుపడు.  

10.2-1294-ససీ పదాము 
భూసుర్ు వ ంట నిముెల నేగ  సూతికా; 
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 భవనంబు చుట ట ను బాణవితతి  
నర కటిట  ద్వకుకలు నాకాశపథము ధ; 
 రాతలం బెలి నీర్ంధిముగను 
శర్పంజర్ముుఁ గటిట  శ్ౌర్ాంబు ద్ీప్రంపుఁ; 
 గడు నపమితుత ుఁ డెై కాచియుని 
యెిడ న మెహమసుర్ు నింతికిుఁ బుతుత ర ండు; 
 జనియించ;ె నపుప డచుటి జనంబు  

10.2-1294.1-తేటగీతి 

పోయిెుఁ బో యిెుఁ గద్ే యని బొ బబ ల్లడుఁగ 
బొ ంద్వ తోడన యాకాశమునకు మాయుఁ 
జ ంద్ె నపుపడు దుఃఖ్ంబు నొంద్వ భూమి 
సుర్ుుఁడు విలప్రంచుచును ముర్హ్ర్ుని కడకు.  

10.2-1295-వచనము 
అపుపడు సని.  

10.2-1296-కంద పదాము 
ముందట నిల్లు ముకుంద! స 
నందనమునివినుత! నందనందన! పర్మా 
నంద! శర్ద్వందు చందన 
కుంద యశసాసంద!ి కృషణ ! గోవింద! హ్రీ!  

10.2-1297-వచనము 
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అవధర ంపుము ద్ేవా! యర్ుా నుం డన డి పౌర్ుషవిహమనుం డాడిన 
వృథాజలపంబులు నమిె పుతుత ర ం గోలువడి బేలన ైన ననుి నే మందు? నిఖిల 
విశ్లితపతిత  సరథతి లయంబులకుుఁ బధి్ాన హేతు భూతుండవయిన నీవు 
సమర్ుథ ండవయుా, వార ంపంజాలక చూచుచుండ, నొకక మనుషామాతుిండు 
ద్ీర్పంజాల డువాుఁడు గలుఁడె?” యని వ ండియు.  

10.2-1298-కంద పదాము 
ఎకకడి పాండుతనూభవుుఁ? 
డెకకడి విలుకాుఁడు? వీని క కకడి సతతవం? 
బెకకడి గాండమవము? దన 
క కకడి ద్వవాాసత ర సమితి? యిే మనవచుున్?  

10.2-1299-కంద పదాము 
అని తను నోడక నింద్వం 
చిన విని యయార్ుా నుండు చిడిముడిపడుచుం 
దన విదామహిమ పె్ంపునుఁ 
జనియిెన్ వ స దండపాణి సదనంబునకున్.  

10.2-1300-కంద పదాము 
చని యందు ధ్ార్ుణీసుర్ 
తనయులు లేకుంటుఁ దె్ల్లసర తడయక యింద్ాి 
గ ి నిర్ృతి వర్ుణ సమీర్ణ 
ధనద్ేశ్ానాలయములు దగుఁ బర కించెన్.  



2902 పో తన తలెుగు భాగవతము - – దశమ సకంధ ఉతతర్ భాగము 
 

2014 ఏప్రలి్ 23 http://www.telugubhagavatam.org/ 

 

10.2-1301-వచనము 
వ ండియు.  

10.2-1302-చంపకమాల 

నర్ సుర్ యక్ష కింపుర్ుష నాగ నిశ్ాచర్ సరదధ  సాధా ఖే్ 
చర్ విహ్గేంద ిగుహ్ాక ప్రశ్ాచ నివాసములందు రోసర భూ 
సుర్సుత లేగ నటిట  గతి స పపడకుండుటుఁ జూచి కమీెఱన్ 
ధర్ణికి నేగుద్ెంచి బెడిదంబుగ నగ ి స ర్ంగుఁ బూనినన్.  

10.2-1303-వచనము 
అ విిధంబంతయు న ఱింగ  యముెరాంతకుండు “విపనిందనుల నీకుం జూపె్ద” 
నని యనలంబు స ర్కుండ నతని నివార ంచి యపుపడు.  

10.2-88- మృతవిపిసుతులుఁద్ెచుుట 

10.2-1304-ఉతపలమాల 

సుందర్ద్వవార్తిర్ుచి శ్లభితమ్మై తనరార్ు కాంచన 
సాందన మంబుజాపుత ుఁ డుదయాచల మ్మకుక విధంబు ద్య ుఁపుఁ బర 
ర్ందర  ద్ాను న కిక తను ర్శుెలు ద్వగ ితతిన్ వ లుంగ గో 
విందుుఁ డుద్ార్ల్మలుఁ జన  విపతినూజ గవేషణార థయిెై.  

10.2-1305-చంపకమాల 

చని పుర్ గోషఠ  దుర్్ వన జానపద్ాచల పకకణపభిూ 
త నద నద్ీ సరోవర్ యుతక్ితి నంతయు ద్ాుఁటి సపత  వా 
ర నిధుల ద్ీవులం గులగ ర పకిర్ంబుల నుతతర ంచి మే్ 
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ర్ునగము నాకమీించుచు మర్ుద్తితో ర్థ మే్గ నతతఱిన్.  

10.2-1306-చంపకమాల 

మసలక భూర సంతమస మండలముం దఱియంగుఁ జొచిు సా 
హ్సమునుఁ బో వుఁబో వుఁగ భయంకర్మ్మై మద్వ గోచర ంపమిన్ 
వసమఱి మోుఁకర లి్ల ర్థవాజులు మార్్ము దప్రప నిల్లునన్ 
బిసర్ుహ్పతత రలోచనుుఁ డభేదాతమఃపటలంబు వాపుఁగన్.  

10.2-1307-ససీ పదాము 
బాలభానుపభిా భాసమానదుాతిుఁ; 
 గర్మొపప నిజ ర్థాంగంబుుఁ బనుప 
నమెహాసత రం బేగ  చిమెచీుఁకటి న లి; 
 నఱిముఱి నందంద నఱికి వ ైచి 
యగభీాగంబున నతుల్లత గతి నేగ; 
 నా మార్్మున నిజసాందనంబు 
గడువడిుఁద్యల్ల యా కడిుఁద్వతమోభూమిుఁ; 
 గడవ ముందఱకడుఁ గానరాక  

10.2-1307.1-తేటగీతి 

మికుకటంబుగ దృషరట  మిర ెట ి  గ్నుఁగుఁ 
జదల వ లుుఁగ్ందు ద్వవాతేజంబుుఁ జూచి 
మొనసర గాండమవి కనుిలు మూసరకొనుచు 
నాతె భయమంద్వ కొంతద విర గ  యర గ .  
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10.2-1308-తటేగతీి 

కడుఁగ  దురాిర్ మార్ుతోతకట విధూత 
చట ల సర్ింకషో్ ర ె భీషణ గభీర్ 
వార పూర్ంబు స చిు తనీిర్మధా 
భాగమునుఁ గోటిసూర్ాపభిలు వ లుంగ.  

10.2-1309-వచనము 
అద్వ మఱియును జార్ు ద్వవామణి సహ్ససితంభాభిరామంబును, నాలంబిత 
కమనీయ నూతి ర్తిమాల్లకాలంకృతంబును, భాను శశి 
మయూఖ్ాగమాంబును, ననంత తేజఞవిరాజితంబును, బునరావృతితర్హిత 
మార్్ంబును, నితెైాశిర్ా ద్ాయకంబును, నవాయంబును, నతుానితంబును, 
ననూనవిభవంబును, బర్మయోగీంద ిగమాంబును, బర్మభాగవత 
నివాసంబునున ై యొపుప ద్వవాధ్ామంబు నందు.  

10.2-1310-ససీ పదాము 
సాందశిర్చుంద ిచంద్వకిా కర్ూపర్; 
 నీహార్ హారాభ ద్ేహ్ మమర్ 
నింద్వంద్వ రేంద్ీవ రేంద ినీలదుాతిుఁ; 
 గర్ మొపుప మే్చక కంఠసమితి 
యర్ుణాంశుబింబ భాసుర్ పదెరాగ వి; 
 సాసత  సహ్సోి ర్ు మసతకములు 
వివృతాననోద్త విషధూమరేఖ్ల; 
 ల్మలుఁ జూపటిటన నాలుకలును  
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10.2-1310.1-తేటగీతి 

గల్లత సాయంతనజిలజావలన కుండ 
ముల విడంబించు వేుఁడి చూపులును గల్లగ  
భూర  కలధ్ౌత గ ర నిభాకార్ మమర్ుఁ 
బర్ుఁగు భోగీందభిోగతలపంబు నందు.  

10.2-1311-వచనము 
సుఖ్ాసీనుండెై యునివాని డాయంజని యపుపడు.  

10.2-1312-ససీ పదాము 
సజల నీలాంబుద శ్ాామాయమానాంగు; 
 నాశితీావన ముద్వతాంతర్ంగు 
సనకాద్వ యోగ హ్ృదినజ మద్ాళీందుి; 
 ముఖ్పదె ర్ుచిజిత పూర్ణచందుిుఁ 
గమనీయ నిఖిలజగద్వధతచార తుిుఁ; 
 బతిూాషసంఫులిపదెనేతుి 
నింద్వరాహ్ృదయార్వింద్ార్ుణోలాి సు; 
 శ్రకీర్ ప్ీత క్శే్యవాసు  

10.2-1312.1-తేటగీతి 

హార్ కుండల కటక కేయూర్ మకుట 
కంక ణాంగద మణిముద్వకిా వినూతి 
ర్తినూపుర్ కాంచీ విరాజమాను 
భవమహార్ణవశ్లషు సదాకతపో షు.  
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10.2-1313-వచనము 
మఱియు సునంద్ాద్వ పర జన సంతత సేవితు, నానందకందళిత 
హ్ృదయార్విందు, నర్విందవాసరనీ వసుంధరాసుందరీ సమే్తు, 
నార్దయోగీందసింకీర్తనానంద్వతు, నవాయు, ననఘు, ననంతు, నపమేి్యు, 
నజితు, నవికార్ు, నాద్వమాధ్ాాంతర్హితు, భవలయాతీతుుఁ, 
గర్ుణాసుధ్ాసముదుి, నచుాతు, మహానుభావుుఁ, బర్మపుర్ుషుుఁ, 
బుర్ుష్ో తతము, నిఖిలజగదుతపతిత  సరథతిలయ కార్ణుుఁ, జిదచిద్ీశిర్ు, నషటభుజుుఁ, 
గ్సుత భశ్రవీతసవక్షు, శంఖ్చక ీగద్ా పదె శ్ారా్గద్వ ద్వవాసాధను, సర్ి శకిత సేవితుుఁ, 
బర్మే్షరఠ  జనకు, నారాయణుం గనుంగ్ని దండపణిామంబులు సేసర 
కర్కమలంబులు మొగ చి భకిత పూర్ికంబుగా నభినంద్వంచిన, నయాాద్వ 
ద్ేవుండును వార్లం గర్ుణావలోకనంబులు నిగుడ నవలోకించి, 
దర్హాసపూర్ంబు ద్యర్ంబుగా సాదర్ంబుగ నిటినియిె.  

10.2-1314-కంద పదాము 
ధర్ణికి వేుిఁ గగు ద్ెైతుాలుఁ  
బొ ర బొ ర  వధ్వయించి ధర్ెమున్ నిలుపుటక ై 
ధర్ జనియించితి ర ర్ువుర్ు 
నర్నారాయణు లనంగ నా యంశమునన్.  

10.2-1315-కంద పదాము 
ఆర్ూఢ నియతితోుఁ బెం 
పార న మిము నిముెనీందుి లర థం జూడం 
గోర న మీ వచుుటక ై 
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ధ్ార్ుణిసుర్సుతుల నిటకుుఁ దగుఁ దే్వలసెన్.  

10.2-1316-కంద పదాము 
అని యా డింభకులను ద్య  
కొని ప ం డని యిచిు వీడుకొల్లప్రన వార్ల్  
వినతు లయి ప్ెకుక విధముల 
వినుతించుచు నచట  వాసర విపుు నిసుతులన్.  

10.2-1317-వచనము 
తోడొకని సంపాిపత  మనోర్థు లయి య బాబలకులుఁ ద తతదియో ర్ూపంబులతోడుఁ 
ద్ెచిు యాబాిహ్ెణునకు సమర పంచిన నతండు సంతుష్ాట ంతర్ంగుం డయిెా; న 
యావసర్ంబున.  

10.2-1318-చంపకమాల 

అనిమిషనాథనందనుుఁ డహ్ర్పతితేజుుఁడు గృషుణ తోడుఁ ద్ాుఁ 
జని యచటం గనుంగ్నిన సర్ిశర్ణుానిుఁ బుండరీక నే 
తుిని నిజధ్ామ వ ైభవసదునిత తనెహ్నీయ కీర తకిన్ 
మనమున మోదమంద్వ పలుమాఱును సనుితిుఁ జేసె భూవరా!  

10.2-1319-తటేగతీి 

వార జాక్షుని భకతమంద్ార్ు ననఘుుఁ 
గృషుణ  నఖిలేశుుఁ గేశవు జిషుణ ుఁ బర్ము 
వినుతి సేయుచుుఁ దతాపదవనజములకు 
వందనము లాచర ంచి యానంద మొంద్.ె  
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10.2-1320-వచనము 
అంత.  

10.2-1321-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర  సరేిశుుఁ డనంతుుఁ డాదుాుఁ డభవుం డామాియసంవేద్వ భూ 
సుర్ ముఖ్ాపజిలన్ సమసత  ధనవసుత శ్ేణీి నొపాపర్ుఁగాుఁ 
బర ర్క్ించుచు ధర్ెమున్ నిలుపుచుం బాపాతుెలం దుించుచుం 
బర్ మోతాసహ్ మ్మలర్ప భూర శుభ విభాిజిషుణ ుఁడెై ద్ాిర్కన్.  

10.2-1322-కంద పదాము 
జనవినుతముగాుఁ బెకుక స 
వనములు దనుుఁ ద్ాన కూర ు వ ైద్వక యుకితం 
బొ నర ంచుచు ననురాగము 
మనమునుఁ దళ్ళకొతత  దైె్తామరా్నుుఁ డెలమిన్.  

10.2-89- కృషుణ ని భారాాసహ్సివిహార్ంబు 

10.2-1323-వచనము 
అట ి  కృషుణ ండు ద్ాిర్కానగర్ంబునుఁ బూజాం బగు రాజాంబు సేయుచుుఁ 
బుర్ందర్విభవంబున నిర్వొంద్వ కనక మణిమయ విమాన మండప గోపుర్ 
పాిసాద సౌధ చందశి్ాలాంగణాద్వ వివిధ భవనంబు లందును ర్ంగదుతుత ంగతర్ంగ 
డయలావిలోల కలహ్ంస చకవీాక కార్ండవ సార్స క్ీంచముఖ్ జలవిహ్ంగ 
విలసదుచుల్లత గర్ు దనిల దర్దమల కమల కుముద కహిార్ సంద్యహ్ నిషాంద 
మకర్ందర్సపాన మదవద్వంద్వంద్వర్కుల కల గాయక ఝంకార్ నినదంబులును, 
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నిర్ంతర్ వసంతసమయ సముచిత పలివిత కోర్కిత బాలర్సాలజాల లాల్లత 
కిసలయ విసర్ ఖ్ాదన జాత కుతూహ్లాయమాన కష్ాయకంఠ కలకంఠ కలర్వ 
మృదంగ ఘోషంబులును, నిశిత నిజచంచూపుట నిరా్ళిత సకలజన 
నయనానంద సుందర్నంద్వత మాకంద పర పకి ఫలర్ంధ ివిగళిత మధుర్ 
ర్సాసాిదనముద్వత రాజకీర్ శ్ార కా నికర్ మృదు మధుర్వచన 
ర్చనావశకృతాంబులును నమర్ుఁ, బుర్పుర్ంధ్ీజిన ప్ీన పయోధర్ మండల 
విల్లపత  లల్లత కుంకుమ పంక సంకుల సౌగంధ్ాానుబంధ 
బంధుర్గంధ్ానుమోద్వతుండును, జందనాచల సానుద్ేశసంజాత మంజుల 
మాధవీలతానికుంజ మంజుల కింజలక ర్ంజిత నివాస విసర్ విహ్ర్మాణ శబర కా 
కబర కా పర పూర్ణ సుర్భి కుసుమమాల్లకా పర మళ్ వహ్ుండును, గళిందకనాకా 
కలోి ల సంద్యహ్ పర సపంద కందళిత మందగమనుండును నగు మంద్ానిల 
విదూషకునిచేుఁ బో షరతాభాాసరత లాల్లత లగు నేలా లతా వితాన నట ల 
నటనంబుల విరాజితంబులగు కాసార్తీర్ భాసురోద్ాానంబులందును, జార్ు 
ఘనసార్ పటీర్ బాలర్సాల సాల నీప తాప్రంఛ జంబూ జంబీర్ నింబ 
కదంబపమిుఖ్ ముఖ్ా శ్ాఖి శ్ాఖ్ాకీర్ణ శ్రతలచాేయా విర్చిత విమల 
చందకిాంతోపల వేద్వకాసథలంబులందును, నుదంచిత ప్రంఛవిభాసరత బాలనీలకంఠ 
కేకార్ వాకుల్మకృత కృతక మహమధర్ంబు లందును, లల్లతమణి వాలుకానేక 
పుల్లనతలంబు లందును, గపుపర్ంపుం ద్వపపలను, గుర్ువేర్ు చపపర్ంబులను, 
విర్చిత ద్ార్ు యంతి నిబదధ కలశ నిర్ాతపయో ధ్ారాశ్రకర్ పర్ంపరా సంపాద్వత 
నిర్ంతర్ హేమంత సమయ పది్ేశంబులందును, నింద్వరార్మణుండు షో్ డశ 
సహ్స ివధూయుకుత ండెై యందఱ కనిి ర్ూపుల ై లల్లతసౌద్ామినీలతా సమే్త 
నీలనీర్దంబుల విడంబించుచుుఁ గరేణుకాకల్లత ద్వగ్జంబు నోజ రాజిలుి చు, 
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సల్లలకేళీవిహార్ంబులు మొదలుగా ననేక ల్మలా వినోదంబులు సలుపుచు, 
నంతఃపుర్ంబునుఁ గ్లువుని యవసర్ంబున వివిధ వేణువీణాద్వ 
వాదావినోదంబులను, మంజుల గానంబులను, గవి గాయక సూత వంద్వ 
మాగధజన సంకీర్తనంబులను, నటనటీజన నాటాంబులను, విదూషక 
పర హాసో కుత లను సర్ససలాి ప మృదుమధుర్ భాషణంబులను బొి దుా పుచుుచు 
నానందర్సాబాి నోలలాడు చుండె; నంత.  

10.2-1324-మతేతభ వికీీడతిము 
అర్వింద్ాక్ష పద్ాంబుజాత యుగళ్ధ్ాానానురాగకియీా 
సర్సాలాప విలోకనానుగత చంచతౌసఖ్ా కేళీర్తిం 
దర్ుణుల్ నూఱుపద్ాఱువేలు మహితోతాసహ్ంబునం జొకిక త 
తపర్ల ై యొండు దలంప కుండిర  సవిభాింతాతె ల ై భూవరా!  

10.2-1325-వచనము 
అద్వయునుం గాక.  

10.2-1326-మతేతభ వికీీడతిము 
హ్ర నామాంకితమ్మైన గీత మొకమా టాల్లంచి మూఢాతుెలున్ 
విర్తిం బొ ందుఁగుఁజాల్ల యుందుర్ట; యా విశ్ాితుె నీక్ించుచుం 
బర ర్ంభించుచు, నంట చునిగుచుసంభాషరంచుచునుిండు సుం 
దర్ు లానంద నిమగుి లౌట కిలుఁ జఞదాం బేమి? భూవలిభా!  

10.2-1327-వచనము 
అని చెప్రప మఱియు నిటినియిె.  
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10.2-1328-ఉతపలమాల 

వార్క కృషుణ ుఁ డిపపగ ద్వ వ ైద్వకవృతిత  గృహ్సథధర్ె మే్ 
పార్ుఁగ బూని ధర్ెమును నర్థముుఁ గామము నందుుఁ జూపుచుం 
గోర క మీఱ సజానులకుం గతి ద్ాన యనంగ నొప్రప సం 
సార గతిన్ మ్మలంగ  నృపసతతమ! లోకవిడంబనార్థమ్మై.  

10.2-1329-ససీ పదాము 
హ్ర  యిట ి  గృహ్మే్ధ్వ యగుచు శతోతతర్; 
 షో్ డశసాహ్సి సుందర్ులను 
మును నీకు న ఱుుఁగ జ ప్రపనరీతి నందఱ; 
 కనిిర్ూపములు ద్ా నర థుఁ ద్ాల్లు 
క ైకొని యొకకకక కామినీమణి యందు; 
 ర్మణ నమోఘ వీర్ామునుఁ జేసర 
పదురేసర కొడుకులం బడసె ర్ుకిెణాాద్వ; 
 పటటమహిషులకుదావులు న ైన  

10.2-1329.1-తేటగీతి 

నందనులలోన ధర్ణి న నింగ బాహ్ు 
బల పరాకమీ విజయ సంపద్విశ్ేష 
మాని తాతుెలు పదున నమండుి; వార  
న ఱుుఁగ వినిప్రంతు, వినుము రాజేందచింద!ి  

10.2-1330-వచనము 
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అని మఱియు నిటిను; వార్లు పదిుా మాినిర్ుదధ దీ్ప్రతమ ద్ాాను సాంబ మిత ి
బృహ్ద్ాాను మితవిింద వృ కార్ుణ పుషకర్ దే్వబాహ్ు శీుతద్ేవ సునందన 
చితబిాహ్ు వర్ూధ కవి నాగోీధ నామంబులం బసిరదుధ  ల ైర ; వ ండియుుఁ ద్వవిక ీ
యందు సంభవించిన యుపశ్లి కుం డనువాుఁడు దన జనకుండెైన కృషుణ  
పాద్ార్వింద సేవార్తుండగుచు నార్దయోగీందుినకు శిషుాండెై యఖ్ండిత 
ద్వవాజాఞ న బో ధ్ాతెకుం డగుచు, సీత ర శూద ిద్ాసజన సంసాకర్కంబైె 
సెర్ణమాతంిబున ముకితసంభవించునటిట  సాతత వత తంతంి బను వ ైషణవసెృతిం 
గల్లపంచె; నిట ి  మధుసూదననందనులు బహ్ుపజిలును, 
నధ్వకాయుర్ునితులును, ననలపవీర్ావంతులును, బహి్ెణుాలున ై 
విఖ్ాాతింబొ ంద్వర ; వార ని ల కక వ టట ుఁ బద్వవేల వతసర్ంబులక ైనం ద్ీఱదు, మునుి 
నీక ఱింగ ంచి నట ి  తతుకమార్ులకు విద్ాావిశ్ేషంబుల నియమించు గుర్ు 
జనంబులు మూుఁడుకోట ి న నుబద్ెనిమిద్వవేలనూర్ు్  ర్నం గల్్ల యుందు; 
ర్కుకమార్ుల ల కికంప న విర కి శకాం? బద్వయునుం గాక యొకక విశ్ేషంబు 
సెప్ెపద విను" మని యిటినియిె.  

10.2-1331-కంద పదాము 
నర్వర్! ద్ేవాసుర్ సం 
గర్మును మును నిహ్తుల నై కవీాాద సము 
తకర్ము నరేశిర్ుల ై ద్ాి 
పర్మున జనియించి పజిల బాధలుఁ బఱుపన్.  

10.2-1332-కంద పదాము 
హ్ర  తదిధ్ార్థమ్మై ని 
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రా్ర్ులను యదుకులము నందు జనియింప్రంపం 
ధర్ నూటలకక కులం బెై 
పర్ుఁగ ర ; వార ని గణింప బహి్ెకు వశమే్?  

10.2-90- యదువృషరణభోజాంధకవంశంబు 

10.2-1333-వచనము 
అటిట  యనియంబు నందు మాధవునకు ర్ుకిెణీద్ేవి యందుుఁ 
బితృసముండును, సమగ ీభుజావిజృంభణుండును న ై పదిుాముిండు 
జనియించె; నతనికి ర్ుకిెకూుఁతుర్గు శుభాంగ వలన ననిర్ుదధం డుదయించె; 
నతనికి మౌసలావశిషుట ండెైన పజిుండు సంభవించె; నతనికిుఁ బతిిబాహ్ుండుపుటెట ; 
వానికి సుబాహ్ుండు జనిెంచె; నతనికి నుగసీేనుండుపభివించె; నతనికి 
శీుతసేనుండు గల్లగ ; నిట ి  యదు వృషరట  భోజాంధక వంశంబులు పర్మ 
పవితంిబుల ై పుండరీకాక్షుని కటాక్షవీక్షణ శయాాసనానుగత సర్సాలాప 
సాినాశన కీడీావినోదంబుల ననిశంబునుం జ ందుచు, సర్ిద్ేవతార్థంబు 
సమసతంబెైన కతీువు లగనర ంపుచుుఁ బర్మానంద కందళిత చితుత ల ై యుండి" ర్ని 
చెప్రప వ ండియు.  

10.2-1334-మతేతభ వికీీడతిము 
పర్మోతాసహ్ముతోడ మాధవుుఁడు శుంభలి్మలుఁ బూర ంచు న 
ముెర్ళీగానము వీనులం జిల్లకినన్ మోద్వంచి గోపాల సుం 
దర్ు లేతెంతు ర్ర్ణాభూములకుుఁ; దద్ాా సాంబు గామించి య 
కకర్ుణావార థ భజింప కుందుర  బుధుల్  క్ర్వావంశ్ాగణీీ!  
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10.2-1335-మతేతభ వికీీడతిము 
మతిన వాిని యమంగళ్ఘి మగు నామం బర థుఁ జింతించినన్ 
నుతిగావించిన విని మానవులు ధనుాల్ ; భూర సంసార్ దు 
షకృతులం ద్యితుర్ు; కాలచక ీమహితాసరం బటిట  యా కృషుణ ుఁ డమ 
క్ితిభార్ం బుడుగంగుఁ జేయు టిద్వ యిే చితంిబు? భూవలిభా!  

10.2-1336-వచనము 
ఇవిిధంబున గోప్రకాజన మనోజాతుండెైన కృషుణ ండు ల్మలామా నుష విగహీ్ుండెై 
నిజరాజధ్ాని యైెిన ద్ాిర్కాపుర్ంబున నమానుష విభవంబు లగు సౌఖ్ాంబులం 
బొ దలుచుండె” నని చెప్రప మఱియు నిటినియిె.  

10.2-1337-మతేతభ వికీీడతిము 
మనుజేంద్యితతమ! యిేను నీకుుఁ ద్వజిగనాెంగలామ్మై యొపపుఁ జ  
ప్రపన యిా కృషణకథాసుధ్ార్సము సంప్ీితాతుెల ై భకితుఁ గోీ 
ల్లన పుణాాతుెలు గాంతు ర ందు సుఖ్ముల్ ; నిర్ూధ తసరాిఘుల ై 
యనయంబుం దుద్వుఁ గాంతు ర్చుాతపదం బెై నటిట  క ైవలామున్.  

10.2-1338-కంద పదాము 
అని యిట ి  బాదరాయణి 
మనమున రాగ లి నాభిమనుానకుం జ  
ప్రపన విధమున సూతుుఁడు ముని 
జనుల క ఱింగ ంప వార్ు సమెతితోడన్.  

10.2-1339-కంద పదాము 
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సూతుని బహ్ువిధముల సం 
ప్ీితునిుఁ గావించి మహిముఁ బెంపార్ుచు వి 
ఖ్ాాతికి న కికన కృషణక 
థాతతపర్ు ల ైర  బుద్వధ ుఁ దఱుుఁగని భకితన్.  

10.2-91- పూర ణ 

10.2-1340-చంపకమాల 

సర్సరజపతత రనేత!ి ర్ఘుసతతమ! దుషటమద్ాసురేందసిం 
హ్ర్ణ! దయాపయోధ్వ! జనకాతెభవాననపదెమిత!ి భా 
సకర్కులవార ధచంద!ి మిహికావసుధ్ాధర్సూతిసనుిత 
సుుర తచర త!ి భకతజనపో షణభూషణ! పాపశ్లషణా!  

10.2-1341-కంద పదాము 
మారీచభూర మాయా 
నీర్ంధమిహాంధకార్నీరేజహతిా! 
క్ాెర్మణవినుతపాద్ాం 
భోర్ుహ్! మహితావతార్! పుణావిచారా!  

10.2-1342-మాల్లని 

శర్ధ్వమదవిరామా! సర్ిలోకాభిరామా! 
సుర్ర పువిషభీమా! సుందరీలోకకామా! 
ధర్ణివర్లలామా! తాపససోత తసిీమా! 
సుర్చిర్గుణధ్ామా! సూర్ావంశ్ాబిధ సో మా!  
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10.2-1343-గదాము 
ఇద్వ శ్ర ీపర్మే్శిర్ కర్ుణాకల్లత కవితావిచిత ికేసనమంతిిపుత ిసహ్జపాండితా 
పో తనామాతా పణిీతం బైెన శ్రమీహాభాగవతం బను మహాపురాణంబు నందుుఁ 
బదిుామి జనెంబును, శంబరోద్య ాగంబును, సతాిజితుత నకు సూర్ుాండు 
శమంతకమణి నిచుు టయుుఁ దనిిమితతంబునం పసిేనుని  సరంహ్ంబు 
వధ్వయించుటయు, ద్ాని జాంబవంతుండు దునిమి మాణికాంబు 
గ్నిపో వుటయు, గోవిందుండు పసిేనుని దునిమి మణిుఁ గ్నిపో యెి నని సతాత ర జితుత  
కృషుణ నందు నింద నారోప్రంచుటయుుఁ, గృషుణ ండు దనిిమితతంబున 
జాంబవంతునిం ద్ొడర  మణియుకతంబుగా జాంబవతిం గ్నివచిు వివాహ్ం 
బగుటయు, సతాత ర జితుత నకు మణి నిచుుటయు, సతాభామా పర ణయంబును, 
బాండవులు లాక్ాగృహ్ం బున దగుధ ల ైర్ని విని వాసుద్ేవుండు బలభద ిసహితుం 
డయి హ్సరతనాపుర్ంబున కర్ుగుటయు, నకూీర్ కృతవర్ెల యనుమతంబున 
శతధనుిండు సతాత ర జితుత ుఁ జంప్ర మణిుఁ గ్నిపో వుటయుుఁ, దదర్థం బా సతాభామ 
కర నగర్ంబున కేగ  కృషుణ నకు వినివించిన నతండు మర్ల్ల చనుద్ెంచి 
శతధనుిం దుించుటయు, బలభదుిండు మిథవలానగర్ంబునకుం జనుటయు, 
నందు దురోాధనుండు రామునివలన గద్ావిదా నభాసరంచుటయుుఁ, గృషుణ ండు 
సతాిజితుత నకుం బర్లోకకిీయలు నడపుటయు, శమంతకమణిం ద్ాుఁచిన 
వాుఁడయి యకూీర్ుండు భయంబున ద్ాిర్కానగర్ంబు విడిచిపో యిన నతని 
లేమి ననావృషరట  యైెినం గృషుణ ం డకూీర్ుని మర్ల ర్ప్రపంచుటయు, ద్ామోదర్ుం 
డిందపిసిథపుర్ంబున కర్ుగుటయు, నం దర్ుా న సమే్తుం డయి 
మృగయావినోద్ార్థం బర్ణాంబునకుం జని, కాళింద్వం గ్నివచుుటయు, ఖ్ాండవ 
దహ్నంబును, నగ ిపుర్ుషుం డర్ుా నునకు నక్షయతూణీర్ గాండమవ కవచ ర్థ 
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ర్థాంబుల నిచుుటయు, మయుండు ధర్ెరాజునకు సభ గావించి 
యిచుుటయు, నగధర్ుండు మర్ల్ల నిజనగర్ంబున కర్ుగుద్ెంచి కాళింద్వని 
వివాహ్ంబగుటయు, మితవిింద్ా నాగిజితీ భద్ాి మద ిరాజకనాలం గీమంబునుఁ 
గర్గహీ్ణం బగుటయు, నర్కాసుర్ యుదధంబును, దద్ృహ్ంబున నుని 
రాజకనాకలం బద్ాఱువేలం ద్ెచుుటయు, సిర్్గమనంబును, నద్వతికిం 
గుండలంబు ల్లచుు టయుుఁ, బార జాతాపహ్ర్ణంబును, బద్ాఱువేల రాజకనాలం 
బర ణయం బగుటయు, ర్ుకిెణీద్ేవి విపలింభంబును, ర్ుకిెణీ సోత తంిబును, 
గృషణకుమారోతపతితయుుఁ, దదు్ ర్ు జనసంఖ్ాయుుఁ, బదిుాముి వివాహ్ంబును, 
ననిర్ుదుధ  జనెంబును, దద్వివాహార్థంబు కుండిననగర్ంబునకుం జనుటయు, 
ర్ుకిె బలభదుిల జూదంబును, ర్ుకిె వధయు, నుష్ాకనా యనిర్ుదుధ ని 
సిపింబునం గని మోహించుటయుుఁ, ద నిిమితతంబునుఁ, జితరిేఖ్ సకలద్ేశ 
రాజులుఁ బటంబున ల్లఖించి చూప్ర యనిర్ుదుధ నిుఁ ద్ెచుుటయు, బాణాసుర్ 
యుదధంబును, నృగోపాఖ్ాానంబును, బలభదుిని ఘోష యాతయిుుఁ, గాళింద్వ 
భేదనంబును, గృషుణ ండు పౌండకి వాసుద్ేవ కాశ్రరాజుల వధ్వంచుటయుుఁ, 
గాశ్రరాజపుతుిం డయిన సుదక్ిణుం డభిచార్హ్ోమంబు గావించి కృతాం బడసర 
కృషుణ పాల్లకిం బుతెత ంచిన సుదర్శనంబుచేతుఁ  గృతాను సుదక్ిణ సహితం బుగాుఁ 
గాశ్రపుర్ంబును భసెంబు సేయుటయు, బలరాముండు ర ైవతనగర్ంబు నందు 
ద్వివిదుండను వనచర్ుని వధ్వయించుటయు, సాంబుండు దురోాధనుకూుఁతు 
ర్గు లక్షణ న తితకొనివచిునుఁ గ్ర్వు లతనిం గ్నిపోయి చెఱుఁబెట ట టయుుఁ, 
దదిృతాత ంతం బంతయు నార్దువలన విని బలభదుిండు నాగనగర్ంబునకుుఁ 
జనుటయుుఁ, గ్ర్వు లాడిన యగ్ర్వవచనంబులకు బలరాముండు కోప్రంచి 
హ్సరతనాపుర్ంబును గంగం బడుఁద్యియ గమకించుటయుుఁ, గ్ర్వులు భయంబున 
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నంగనాయుకతంబుగా సాంబునిం ద్ెచిుయి చుుటయు, బలభదుిండు 
ద్ాిర్కానగర్ంబునకు వచుుటయు, నార్దుండు హ్ర  పద్ాఱువేల కనాకల 
నొకముహ్ూర్తంబున నంద ఱకనిి ర్ూపుల ై వివాహ్ంబయిెా నని విని 
తత్రభావంబు ద్ెల్లయంగోర  యర్ుగుద్ెంచుటయుుఁ, దనాెహాతెయంబు సూచి 
మర్ల్ల చనుటయు, జరాసంధునిచేత బదుధ  ల ైన రాజులు కృషుణ  పాల్లకి దూతం 
బుతెత ంచుటయు, నార్ద్ాగమనంబును, బాండవుల పిశంసయును, నుదధవ 
కార్ాబో ధంబును, నిందపిసిాథ గమనంబును, ధర్ెరాజు రాజసూయార్ంభంబును, 
ద్వగ ిజయంబును, జరాసంధ వధయును, రాజ బంధమోక్షణంబును, 
రాజసూయంబు న ఱవేర్ుుటయును, శిశుపాల వధయును, నవభృథంబును, 
రాజసూయ వ ైభవదర్శ నాసహ్మాన మానసుం డయి సుయోధనుండు 
మయనిర ెత సభామధాంబునం గటిటన పుటటంబులు దడియం ద్ెళి్ళుటయుుఁ, 
దనిిమితతపర భవంబు నొంద్వ రారాజు నిజపుర  కర్ుగుటయుుఁ, గృషుణ ండు 
ధర్ెరాజ పాిర థతుం డయి యాదవుల నిల్లప్ర కొనిి న లలు ఖ్ాండవపసిథంబున 
వసరయించుటయు, సాళ్ళిండు దపంబు సేసర హ్ర్ుని మ్మప్రపంచి సౌభకాఖ్ాం బగు 
విమానంబు వడసర నిజసెైనా సమే్తుండెై ద్ాిర్కానగర్ంబు నిరోధ్వంచుటయు, 
యాదవ సాళ్ి యుదధంబును, గృషుణ ండు మర్ల్ల చనుద్ెంచి సాలుిం 
బర మార్ుుటయును, దంతవకతు వధయును, విదూర్థ మర్ణంబును, గృషుణ ండు 
యాదవ బల సమే్తుండెై కీమెఱ నిజపుర్ంబునకుం జనుటయును, గ్ర్వ 
పాండవులకు యుదధం బగునని బలద్ేవుండు తీర్థయాత ిసనుటయు, నందు 
జాహాివీపమిుఖ్ నదులం గృతసాినుం డయి న ైమిశ్ార్ణాంబు నకుం 
జనుటయు, నచుటి మునులు పూజింపం బూజితుం డయి తతసమీపంబున 
నునితాసనంబున నుండి సూతుండు దనుిం గని లేవకుని నల్లగ  రాముండు 
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గుశ్ాగంీబున నతని వధ్వంచుటయు, బహి్ెహ్తాా ద్యషంబు గల్లగ  నని మునులు 
వల్లకిన సూతుం బునరీావితుం జేయుటయు, నముెనులకుం బిియంబుగాుఁ 
గామపాలుం డిలిల సుతుండగు పలిలుం బర మార్ుపటయు, వార చేత 
ననుమతుం డయి హ్లధర్ుండు దతసమీప తీర్థంబుల సాితుం డయి గంగా 
సాగర్ సంగమంబునకుం జనుటయు, మహేందనిగ పవిేశంబును, బర్శురామ 
దర్శనంబును, సపత  గోద్ావర ం గుీంకుటయు, మఱియు మధాద్ేశంబునంగల 
తీర్థంబులాడి శ్రశీ్ ైల వేంకటాచలంబులు దర శంచుటయు, వృషభాద్వ ిహ్ర  క్ేత ి
సేతుబంధ రామే్శిర్ములం గని తామపొరీణ తీర్థంబు లాడుటయు, గోద్ానంబు 
లగనర ంచి మలయగ ర  యందు నగసుత యనిం గనుటయు, సముదకినాా 
దురా్ ద్ేవుల నుపాసరంచుటయు, నందు బాిహ్ెణజనంబువలనం బాండవ 
ధ్ార్తరాషట ర భండనంబున సకల రాజలోకంబును మృతి నొంద్వ ర్ని వినుటయు, 
వాయునందన సుయోధనులు గద్ా యుదధసనిదుధ  లగుట విని వార ని 
వార ంచుటక ై, ర్హిణేయుం డందుల కర్ుగుటయు, నచట వార చేతం 
బూజితుండయి వార ని వార ంప లేక మగ డి ద్ాిర్క కర్ుగుటయుుఁ, గ్నిి 
వాసర్ంబులకు మర్ల న ైమిశ్ార్ణాంబునకుం బో యి యచట యజఞంబు సేసర 
రేవతియుం ద్ానును నవభృథంబాడి నిజపుర్ంబున కేతెంచుటయుుఁ, 
గుచేలోపాఖ్ాానంబును, సూరోాపరాగంబునం గృషుణ ుఁడు రామునితోుఁ జేర  
పుర్ర్క్షణంబునకుుఁ బదిుామాిద్వ కుమార్ుల నిల్లప్ర ష్ో డశసహ్సాింగనా 
పర వృతుండయి యకూీర్ వసుద్ేవోగసీేనాద్వ యాదవ వీర్ులు ద్యడరా 
శమంతపంచక తీర్థంబున కర గ  కృతసాినుండయి వసరయించి యుండుటయుుఁ, 
బాండవక్ర్వాద్వ సకల రాజలోకంబును దతీతర్థంబునకు వచుుటయుుఁ, గుంతీద్ేవి 
దుఃఖ్ంబును, నందయశ్లద్ా సహితు ల ైన గోపగోప్ర జనంబులు 
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చనుద్ెంచుటయుుఁ, గుశలపశి్ాిద్వ సంభాషణంబులును, మదకినాా ద్ౌిపద్ీ 
సంభాషణంబును, దదనంతర్ంబ సకల రాజలోకంబును శమంతపంచకతీర్థంబున 
సాితుల ై రామకృష్ాణ ద్వ యాదవ వీర్ుల నామంతణింబు చేసర నిజ ద్ేశంబులకుుఁ 
బో వుటయుుఁ, గృషుణ ని దర శంచుటకు మునీందుి లేతెంచుటయు, వార  
యనుమతిని వసుద్ేవుండు యాగంబు న ర్వేర్ుుటయు, నంద యశ్లద్ాద్వ 
గోప్రకానివహ్ంబుల నిజపుర్ంబున కనిచి యుగసీేనాద్వ యాదవవీర్ులుం 
ద్ానును మాధవుండు నిజపుర్పవిేశంబు సేయుటయుుఁ, ద్ొ లి్ల కంసునిచేత 
హ్తుల ై బల్లపుర్ంబున నుని దే్వకీద్ేవి సుతుల రామకృషుణ లు 
యోగమాయాబలంబునుఁ ద్ెచిు యామ్మ కిచుుటయు, నర్ుా నుండు సుభదనిు 
వివాహ్ంబగుటయుుఁ, గృషుణ ండు మిథవలానగర్ంబున కర్ుగుటయు, శీుతద్ేవ 
జనకుల చర తంిబును, వార్లతో బాిహ్ెణ పశింస సేయుటయు, శీుతిగీతలును, 
హ్ర హ్ర్బహి్ెల తార్తమా చర తంిబును, గుశసథల్ల నుండు బాిహ్ెణుని 
చర తంిబును, నతని తనయులు పర్లోకంబునకుం బో యినుఁ గృష్ాణ ర్ుా నులు 
తమ యోగబలంబున వార ం దె్చిు యవిిపుు న కిచుుటయుుఁ గృషుణ ం డర్ుా నుని 
వీడొకని ద్ాిర్క కర్ుగుటయు, నందు మాధవుం డయిెైా పది్ేశంబుల సకల భారాా 
పర వృతుండయి విహ్ర ంచుటయు, యాదవ వృషరణ  భోజాంధక వంశ చర తంిబును 
నను కథలు గల దశమసకంధంబు నందు నుతతర్భాగము.  



 





 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

ఏకాదశ సకంధము 

11-1- ఉపో ద్ాా తము 

11-1-కంద పదాము 
శ్ర ీసీతాపతి! లంకే 
శ్ాసుర్సంహార్చతుర్! శ్ాశిత! నుతవా 
ణీసతాధ్వభూభవవృ 
తాిసుర్ర పుద్ేవజాల! రామనృపాలా!  

11-2-వచనము 
మహ్నీయగుణగర షుఠ లగు నముెనిశ్ేషీుఠ లకు నిఖిలపురాణ వాాఖ్ాానవ ైఖ్రీ 
సమే్తుండెైన సూతుం డిటినియిె; నట ి  పాియోపవిషుట ండెైన పరీక్ినిరేందుిం గని 
శుకయోగీందుిం “డయాా! జనె కర్ెవాాధ్వవిమోచనంబునకుుఁ గార్ణంబగు 
ద్వవౌాషధంబు గావున శ్రీమనాిరాయణ కథామృతంబుుఁ గోీలు” మని యిటినియిె. 

11-2- భూభార్ంబువాపుట 

11-3-మతేతభ వికీీడతిము 
బలవతెైసనాముతోడుఁ గృషుణ ుఁడు మహాబాహా బలోప్ేతుుఁడెై 
కలనన్  రాక్షసవీర్వర్ుాల వడిన్  ఖ్ండించి, భూభార్ము 
జావలమ్మై యుండుఁగ దూాతకేళి కతనం జావంగుఁ గ్ర్వా స 
దబలముంబాండవ సెైనామునిడుఁచె భూభాగంబు గంప్రంపుఁగన్ .  
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11-4-వచనము 
అంత. 

11-5-కంద పదాము 
మునివర్ులు సంతసరలి్లర  
యనయము నంద్ాదులకును హ్రి్ం బయిెాం; 
దన నిజభకుత లు యాదవ 
ఘనవీర్సమూహ్ మపుడు గడు నొప్ెపసుఁగ న్ .  

11-6-మతేతభ వికీీడతిము 
విద్వతుండెై సకలామర్ుల్  గ్లువ నురీిభార్మున్  మానిప, దు 
ర్ెద సంయుకత వసుంధరాధ్వపతులన్  మర ాంచి, కంసాదులం 
దుద్వముటటన్  వధ్వయించి, కృషుణ ుఁ డతిసంతుష్ాట తుెుఁడెై యునిచో 
యదుసెైనాంబులు భూమి మోవుఁగ నసహ్ాం బయెిా నతుాగమీ్మై.  

11-7-ససీ పదాము 
ఈ రీతి శ్రకీృషుణ ుఁ డేపార్ుఁ బూతనా; 
 శకట తృణావర్త సాలి వతస 
చాణూర్ ముషరటక ధ్ేను పలింబక; 
 ద్ెైతాాఘ శిశుపాల దంతవకతు 
కంస పౌండాిద్వక ఖ్ండనం బొ నర ంచి; 
 యటమీుఁదుఁ గుర్ుబలం బణుఁచి మఱియు 
ధర్ెజు నభిషరకుత ుఁ దనర్ుఁగాుఁ జేసరన; 
 నతుఁడు భూపాలనం బమర్ుఁ జేసె 
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11-7.1-తేటగీతి 

భకుత లగు యాదవేందుిలుఁ బర్ుఁగుఁ జూచి 
యనాపర భవ మ్మఱుుఁగ రీ యదువు లనుచు 
వీర ుఁ బర మార్ప నేుఁ దకక వేఱొ కండు 
ద్ెైవ మిుఁక లేదు తిిభువనాంతర్మునందు.  

11-3- యాదవులహ్తంబు 

11-8-వచనము 
అని వితర కంచి జగద్ీశిర్ుం “డతుానిత వేణుకాననంబు వాయువశంబున 
నొర్సరకొన ననలం బుదావంబయి దహించు చందంబున యదుబలంబుల 
కనోానా వ ైరానుబంధంబులు గల్లపంచి హ్తం బొ నర ుద” నని విపశి్ాపంబు 
మూలకార్ణంబుగాుఁ దలంచి యదుబలంబుల నడంచె నని పల్లకిన 
మునివర్ునకు రాజేందుిం డిటినియిె. 

11-9-కంద పదాము 
హ్ర పాదకమల సేవా 
పర్ులగు యాదవుల క ట ి  బాిహ్ెణశ్ాప 
సుుర్ణంబు సంభవించెనొ 
యర్యుఁగ సంయమివరేణా! యానతి యిావే!  

11-10-కంద పదాము 
అనిన జనపాలునకు ని 
టిని సంయమికులవరేణుాుఁ డతి మోదముతో 
విను మని చెపపుఁగుఁ ద్ొడుఁగ ను 
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ఘనతర్ గంభీర్ వాక్ేకాశసుుర్ణన్ .  

11-4- కృషణసందర్శనంబు 

11-11-వచనము 
నిర్ుపమసుందర్ం బయిన శరీర్ంబు ధర యించి సమసత  కర్ె తతపర్ుండెై 
పర్మే్శిర్ుండు యదువుల నడంగ ంపుఁ దలుఁచు సమయంబున జటావలకల 
కమండలుధ్ార్ులును, ర్ుద్ాిక్షభూతిభూషణ ముద్ాిముద్వతిులును, 
గృష్ాణ జినాంబర్ులును నగు విశ్ాిమితాిసరత దురాిసో భృగింగ ర్ః కశాప వామద్ేవ 
వాలఖిలాాతిి వసరషఠ  నార్ద్ాద్వ మునివర్ులు సేిచాేవిహార్ంబున 
ద్ాిర్కానగర్ంబున కర్ుద్ెంచి యందు. 

11-12-సీస పదాము 
ఘనుని శ్రకీృషుణ నిుఁ గ్సుత భాభర్ణునిుఁ; 
 గర్ణకుండలయుగెఘనకపో లుుఁ 
బుండరీకాక్షు నంభోధర్శ్ాామునిుఁ; 
 గల్లత నానార్తి ఘన కిరీట  
నాజానుబాహ్ు నిర్ర్్ళాయుధహ్సుత ; 
 శ్రకీర్ప్ీతక్శే్యవాసు 
ర్ుకిెణీనయన సరోజ ద్వవాకర్ు; 
 బహిాెద్వసుర్ సేవాపాదపదుె 

11-12.1-తటేగతీి 

దుషటనిగహీ్ శిషటసంతోషకర్ణుుఁ 
గోటిమనెథలావణాకోమలాంగు 
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నార్తజనర్క్షణ ైకవిఖ్ాాతచర తుుఁ 
గనిర  కర్ుణాసముదుిని ఘనులు మునులు.  

11-13-కంద పదాము 
వచిున మునిసంఘములకు 
విచులవిడి నర్యాపాదావిధు లగనర ంపన్  
మ్మచుగు కనకాసనముల 
నచుుగుఁ గూర్ుుండి వనర్ుహాక్షునితోడన్ .  

11-14-కంద పదాము 
జనములు నిను సేవింపని 
ద్వనములు వార్థంబు లగుచుుఁ ద్వర్ుగుచు నుండుం 
దనువులు నిలుకడ గావుఁట 
వనములలో నునిన ైన వనర్ుహ్నాభా!  

11-15-కంద పదాము 
తర్ణంబులు భవజలధ్వకి 
హ్ర్ణంబులు దుర తలతల కాగమముల కా 
భర్ణంబు లార్తజనులకు 
శర్ణంబులు, నీదు ద్వవాచర్ణంబు ల్లలన్ .  

11-16-మతతకోకిలము 
ఒకక వేళ్ను సూక్షెర్ూపము నొందు ద్ీ వణుమాతమి్మై 
యొకక వేళ్ను సూథ లర్ూపము నొందు దంతయు నీవయిెై 
ప్ెకుకర్ూపులు ద్ాలుత  నీ దగు ప్ెంపు మాకు నుతింపుఁగా 
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నకకజం బగుచుని ద్ేమన? నంబుజాక్ష! ర్మాపతీ!  

11-17-కంద పదాము 
శ్రనీాయక! నీ నామము 
నానాభవరోగకర్ెనాశమునకు వి 
నాిణం బగు నౌషధ మిద్వ 
కానర్ు దుష్ాట తుె లకట! కంజదళాక్ా!  

11-18-వచనము 
అని యనేకవిధంబులం బసిుత తించిన మునివర్ులం గర్ుణాకటాక్ష వీక్షణంబుల 
నిరీక్ించి, పుండరీకాక్షుం డిటినియిె; “మద్ీయధ్ాాన నామసెర్ణంబులు 
భవరోగహ్ర్ణంబులును, బహి్ెర్ుద్ాిద్వక శర్ణంబులును, మంగళ్కర్ణంబులును 
నగు” ననియును, “నా ర్ూపంబుల ైన మే్ద్వనీసుర్ుల పర తాపంబులుఁ 
బర హ్ర ంచు పుర్ుషుల న ైశిర్ాసమే్తులంగాుఁ జేయుదు” ననియును, 
యోగీశిరేశిర్ుం డయిన యిాశిర్ుం డానతిచిు యనంతర్ంబ “మీర్ 
ల్లచుటికివచిున పయిోజనంబేమి?” యనిన వార్లు “భవద్ీయ పాద్ార్వింద 
సందర్శనార్థంబు కంటె మికికల్ల విశ్ేషం బొ ండెద్వా?” యని 
వాసుద్ేవవదనచంద్ాిమృతంబు నిజనేతచికోర్ంబులం గోీల్ల యథేచాే విహార్ుల ై 
ద్ాిర్కానగర్ంబున కనతి దూర్ంబున నుండు ప్రండార్కం బను నొకక 
పుణాతీర్థంబున కర గ ; ర్ంత. 

11-19-కంద పదాము 
దర పంచి యాదవులు తమ 
నేర్ుపనుఁ గ్మరార్ు సాంబు న లుఁతుకర్ూపం 
బేర్పడ శృంగార ంచియుుఁ 
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గర్ూపర్ సుగంధ్వ పో ల్లకుఁ గావించి యొగ న్ .  

11-20-ఉతపలమాల 

మూుఁకలుగూడి యాదవులు ముందటుఁ బెట ట క యార ు నవుిచుం 
బో కలుఁ బో వుచున్  మునిసమూహ్ము కొయాన సాుఁగ  మొొకుకచుం 
బాికటమ్మైన యిా సుదతి భార్పుగర్ామునందుుఁ బుతుత ర ుఁడయ  
యేికత మందు బాల్లకయొ యేిర్పడుఁ జ పుప డటని నుగుీల ై.  

11-21-కంద పదాము 
యదుడింభకులను గనుుఁగ్ని 
మదయుతుల ై వచిు ర్నుచు మద్వలో రోషం 
బొ దవుఁ గనుుఁగ్నల నిపుపలు 
సెదర్ుఁగ హాసాంబు సనున  చేయుఁగ ననుచున్ .  

11-22-కంద పదాము 
వాలాయము యదుకుల ని 
ర్ూెలకర్ం బెైన యటిట  ముసలం బొ క టీ 
బాల్లక కుదయించును బొ ం 
డాలసాము లే దటంచు నటుఁబలుకటయున్ .  

11-23-వచనము 
మద్యద్ేకిుల ైన యాదవబాలకులు మునిశ్ాపభీతుల ై వడవడ వడంకుచు 
సాంబకుక్ినిబదధ చేల గంీథవవిమోచనంబు సేయు సమయంబున ముసలం 
బొ కకటి భూతలపతితం బయిన విసెయంబు నొంద్వ ద్ానిం గ్నిచని 
ద్ేవకీనందను సనిిధ్ానంబునం బెటిట  యెిఱింగ ంచిన నతం డాతెకల్లపత 
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మాయార్ూపం బగుట యెిఱింగ యు, న ఱుంగని తెఱంగున వార్లం జూచి 
యిటినియిె. 

11-24-కంద పదాము 
మద్వ సెడి కనుిలుగానక 
మదయుతుల ై మునులుఁ గలిమాటలుఁ జ నయం 
గద్వసర కులక్షయకార్ణ 
విద్వతం బగు శ్ాప మొందు వ ఱుి లుుఁ గలరే?  

11-25-కంద పదాము 
ధర్ణీసుర్శ్ాపమునకు 
హ్ర హ్ర్ బహిాెదుల ైన నడాము గలరే? 
నర్ు లనుఁగ న ంత వార్లు 
గర్ మర్ుదుగుఁ బూర్ిజనెకర్ెముుఁ ద్యివన్ ?  

11-26-వచనము 
అద్వ గావున యతి నింద్ాపర్తింబున యదువంశనాశం బగు; సంద్వయంబులే” 
దని పర్మే్శిర్ుండు వార్లం జూచి “సముదతిీర్ంబున నొకక మహాపర్ితం 
బునిద్వ; యందు నుండు నతుాచ్రయ విశ్ాలభీషణం బగు పాష్ాణంబున మీ 
భుజాబలంబుచేత నీ ముసలంబు ద్వవిచి దీ్ని చూర్ణంబు సరంధు కబంధంబులుఁ 
గల్లప్ర ర్ండు; ప ండ”ని జగద్విభుండెైన కృషుణ ం డానతిచిున, వార్ు నటి చేసర 
తతీకల్లతం బయిన లోహ్ఖ్ండంబును సర్కుగ్నక సాగర్ంబునుఁ బడవ ైచిన నొకక 
ఝషంబు గసీరంచిన, ద్ాని నొకక లుబధకుండు జాలమార్్ంబునుఁ బటిటకొని, 
తదుదర్గతంబయిన లోహ్ఖ్ండంబు ద్ెచిు బాణాగంీబున ముల్లకగా నొనర ు” నని 
తతకథావృతాత ంతంబు సెప్రపన బాదరాయణిం గనుంగ్ని రాజేందుిం డిటినియిె. 
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11-27-కంద పదాము 
చితతం బే కియీ నిలుచుం? 
జితతజగుర్ు పాదపదె సేవ సద్ా య 
తుాతతమ మని వసుద్ేవుుఁడు 
చితతముుఁ దగ నిల్లప యిెట ి  సెంద్ె మునీంద్ాి!  

11-5- వసుద్వే పిశింబు 

11-28-వచనము 
అని యడిగ న రాజునకు శుకుం డిటినియిె. 

11-29-కంద పదాము 
వినుము నృపాలక! సెప్ెపద 
ఘనమ్మై విలసరలుి  పూర్ికథ గల దద్వయున్  
మును ద్ాిర్క కేతెంచియు 
నొనర్ుఁగ నార్దుుఁడు గృషుణ  నొయానుఁ గాంచెన్ .  

11-30-వచనము 
అట ి  దే్వముని కృషణసందర్శనార్థం బర్ుగుద్ెంచి తద్ృహాభాంతర్మున కర గ న, 
వసుద్ేవుం డముెనీందుిని నర్యాపాద్ాాద్వవిధులం బూజించి, కనకాసనాసీనుం 
గావించి, యుచిత కథావినోదంబులం బొి దుా పుచుుచు నిటినియిె; “యిే నర్ుండు 
నారాయణచర్ణసర్సీర్ుహ్ భజనపరాయణతింబు నిర్ంతర్ంబు నొందం; 
డటిటవానికి మృతుావు సనిిహితంబెై యుండు; నీ దర్శనంబునం గృతార్ుథ ండ 
న ైతి; నచుాతానంత గోవింద నామసెర్ణ ైకాగచీితుత ల ైన మీవంటి పుణాపుర్ుషుల 
సమాగమంబున లోకులు సుఖ్ాశయీులయి యుండుదుర్ు; ద్ేవతాభజనంబు 
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సేయువార ని గీరాిణులు ననుగహీింతు; ర్ట ి  సజానులును ద్ీనవతసలులు నగు 
వార్లు పూజనాద్వ కియీలచే నా ద్ేవతలను భకిత సేయుదుర్ు; కావున శ్ర ీమహా 
భాగవత కథాసమూహ్ంబులుఁ గల ధర్ెంబు లడిగ ద; నేయిే ధర్ెంబులు శవీణ 
సుఖ్ంబులుగా వినిన దండధర్కింకర్ తాడనంబులం బడక, 
ముకుందచర్ణార్వింద వందనాభిలాషులయి పర్మపదపాిపుత  లగుదు; రా 
ధర్ెంబు లానతిముె; తొలి్ల గోవిందునిం బుతుిుఁగాుఁ గోర  ముకితమార్్ం బెఱుంగలేక 
ద్ేవతామాయం జేసర చికిక చితతవాసనాంధకార్ం బగు సంసార్ంబునం దగులువడి 
యునివాుఁడ; హ్ర కథామృతంబు వ లి్లగ్లుప; మటియిన సుఖ్ంబు గలుగు 
ననిన వసుద్ేవ కృతపశిుిండెైన నార్దుండు వాసుద్ేవ కథా పసింగ సలాి పహ్రి్ 
సమే్తుండెై సంతసంబంద నిటినియిె. 

11-31-కంద పదాము 
నను నీవు సేయు పశిిము 
జనసనుిత! వేదశ్ాసత రసారాంశంబెై 
ఘనమగు హ్ర గుణకథనము 
విను మని, వినిప్రంపుఁ ద్ొడుఁగ  వేడక దల్లర్పన్ .  

11-32-కంద పదాము 
అతిపాపకర్ుెల ైనను 
సతతము నారాయణాఖ్ాశబాము మద్వలో 
వితతంబుగుఁ బఠ యించిన 
చతుర్ులుఁ గ్నియాడుఁ గమలసంభవు వశమే్?  
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11-6- విద్హే్రి్భసంభాషణ 

11-33-వచనము 
అట ి  గావున పర్మే్శిర్భకితజనకంబెై క ైవలాపదపాిప్రత కర్ంబయి యొపుపచుని 
విద్ేహ్రి్భసంవాదంబు నాుఁ బర్గు నొకక పురాతన పుణాకథావిశ్ేషం బెఱింగ ంచెద 
సావధ్ాన మనసుకండవ ై యాకర ణంపు” మని యిటినియిె 

11-34-తేటగతీి 

వినుము సాియంభువుండను మనువునకును 
ర్మణ నుదయించె నుఁట ప్రియవతిుుఁ డనంగుఁ 
దనయు; డాతని కాగీిధుిుఁ డనుఁగ సుతుుఁడు 
జాతుుఁ డయిెాను భువనవిఖ్ాాతుుఁ డగుచు.  

11-35-వచనము 
ఆ యాగీిధుినకు నాభి యను పాిజుఞ ం డగు తనూభవుం డుదయించి 
బల్లచకవీర తతో మ్మైతిింజేసర ధ్ార్ుణీభార్ంబు పూని యాజాఞ  పర పాలనంబున 
నహితరాజనా రాజాంబులు సివశంబులు గావించుకొని యుండె; నంతట నాభికి 
సతుపతుిం డయిన ఋషభుండు పుటెట ; నతండు హ్ర ద్ాసుండెై సుతశతకంబుుఁ 
బడసె; నందగజీుండయిన భర్తుం డను మహానుభావుుఁడు 
నారాయణపరాయణుండెై యిహ్లోకసుఖ్ంబులం బర హ్ర ంచి, ఘోర్తపం 
బాచర ంచి జనె తిితయంబున నిరాిణసుఖ్పార్వశాంబున సకలబంధ విముకుత ం 
డెై వాసుద్ేవపదంబు నొంద్ె; నాతని పే్ర్ నతం డేల్లన భూఖ్ండంబు భార్తవరి్ం 
బను వావహార్ంబున న గడి జగంబులుఁ బసిరదధం బయిెా; మఱియు నందుుఁ 
ద్ొమెండుి కుమార్ులు బల పరాకమీ పభిావ ర్ూప సంపనుిలయి 
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నవఖ్ండంబులకు నధ్వష్ాఠ తల ైర ; వ ండియు వార్లలో న నుబద్వ యొకకండుి 
కుమార్ులు నితా కరాెనుష్ాఠ న పర్తంతుిల ై విపతిిం బంగీకర ంచి; ర్ందుుఁ 
గ్ందఱు శ్ేషరంచిన వార్ులు కవి హ్ర్ాంతర క్ష పబిుదధ  ప్రపపలాయ నావిరోి తి దమిిళ్ 
చమస కర్భాజను లనం బర్ుఁగు తొమెం డూిర్ధవరేతసుక లయి 
బహి్ెవిద్ాావిశ్ార్దు లగుచు, జగతత రయంబును బర్మాతె సిర్ూపంబుగాుఁ 
ద్ెల్లయుచు ముకుత ల ై యవాాహ్తగమను లగుచు, సుర్ సరదధ  సాధా యక్ష 
గంధర్ి కినిర్ కింపుర్ుష నాగలోకంబు లందు సేిచాేవిహార్ంబు సేయుచు 
నొకకనాుఁడు. 

11-36-కంద పదాము 
జగద్ేకనాథు గుణములు 
మిగులుఁగ సంసెర్ణతోడ మీఱిన భకితం 
బగలును రాతిియు సంధాలుుఁ 
దగ ల్ల జితేంద్వయిులు న ైన తపసులు ధ్ాతిిన్ .  

11-37-కంద పదాము 
ఊహంిపుఁ బుణుాుఁ డైెన వి 
ద్ేహ్ుని యజాఞ ంతమందు నేతెంచినచ  ో
గేహ్ము వ డల్ల యెిదుర్కని 
మోహ్వివర ాతులుఁ బుణామునిసంఘములన్ .  

11-38-తేటగతీి 

అర్యాపాద్ాాద్వవిధులను నర థతోడుఁ 
బూజ గావించి వార్లుఁ బొ లుపు మిగుల 
నుచితప్ీఠంబులందును నునిచి యెిలమి 
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నవమునిశ్ేషీుఠ లను భూమినాయకుండు.  

11-39-కంద పదాము 
వార్ల కిటిను మీర్లు 
గార్వమున విషుణ మూర తుఁ గ కైొనిన మహా 
భూర తపో ధనవర్ుాలు 
సార్విహమనంబు ల ైన సంసార్ములన్ .  

11-40-కంద పదాము 
ఏ రీతి గడప నేర్ుత ర్ు? 
కూీర్ులు బహ్ుదుఃఖ్రోగకుతిసత బుదుధ ల్  
నీర్సులు నర్ులుగావున 
నార్య సుజాఞ నబుద్వధ  నానతి యిారే?  

11-7- కవి సంభాషణ 

11-41-వచనము 
మఱియు సకలజంతుసంతానంబుకంటె మానుష్ాకార్ంబు నొందుట దురి్భం; 
బంతకంటె నారాయణచర్ణయుగళ్సెర్ణ పరాయణులగుట దుషకర్ంబు; 
గావున నాతాంతికంబగు క్ేమంబడుగ వలసెుఁ; బర్మే్శిర్ుండు పపితితనిషుఠ లకు 
సార్ూపాం బెటలి సంగు నతెతఱం గానతిం” డనిన విని విద్ేహ్భూపాలునకు 
హ్ర కథామృత పానాతిపర్వశుల ైన మునిసమాజంబునందుుఁ గవి యను మహా 
నుభావుం డిటిని చెపపం ద్ొడంగ ; “నర షడిర్్ంబునందు నీషణతయింబుచేతం 
దగులువడి మాతసర్ాయుకత చితుత ం డగు నటిట  వానిక విిధంబున నచుాత 
పాద్ార్వింద భజనంబు సంభవించు? విశింబును నాతెయు వేఱుగా భావించు 
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వానికి భీర్ుతిం బెట ి  లే? దవిద్ాాంధకార్మగుిలకు హ్ర చింతనంబెట ి  
సరద్వధంచు? నటిట  నర్ుండు తొంటికళేబర్ంబు విడిచి పర్తతతవం బెబాంగ ం జేర్ు? 
ముకుళీకృతనేతుిండయిన నర్ుండు మార్్భిమణంబునుఁ ద్ొట ిపాట వడి చను 
చందంబున విజాఞ నవిమలహ్ృదయభకితభావనా వశంబు లేకునిుఁ బర్మపదంబు 
వీర క విిధంబునం గలుగు? నని యడిగ తివి; గావునుఁ జ ప్ెపద; సావధ్ానుండవ ై 
యాకర ణంపుము. 

11-42-కంద పదాము 
కర్ణతయింబు చేతను 
నర్ుుఁడే కర్ెంబు సేయు నయిెైావేళ్న్  
హ్ర  కర్పణ మని పలుకుట 
పర్ువడి సుజాఞ న మండుి పర్మమునీందుిల్ .  

11-43-వచనము 
జాఞ నాజాఞ నంబు లందు సంకల్లతుండెైన సెృతి విపర్ాయంబు నొందు; నట ి గావున 
గుర్ుద్ేవతాతెకుం డయి, బుద్వధమంతుండెైన మర్ుత యండు శ్ర ీవలిభు 
నుతతమోతతమునిుఁగాుఁ జితత ంబునుఁ జేర ు సేవింపవలయు; సిపి 
మనోర్థేచాేదావసథలయందు సర్ిసంకలపనాశం బగుటంజేసర, వానిుఁ గుద్వయం 
బటిట  నిర్ంతర్ హ్ర ధ్ాానపర్ుం డెైనవానికిుఁ గ ైవలాంబు సులభముగుఁ 
గర్తలామలకంబెై యుండు. 

11-44-సీస పదాము 
సంతతంబును గృషణ  సంకీర్తనంబులు; 
 వీనుల కింపుగ వినుఁగవలయు 
హ్రి్ంబుతోడుత హ్ర నామకథనంబు; 
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 పాటలుఁ నాటలుఁ బర్ుఁగవలయు 
నారాయణుని ద్వవానామాక్షర్ంబులు; 
 హ్ృద్ీిథవ సతతంబు న నివలయుుఁ 
గంజాక్షుల్మలలు కాంతార్ముల న ైన; 
 భకిత యుకతంబుగాుఁ బాడవలయు 

11-44.1-తటేగతీి 

వ ఱిిమాడికని ల్మలతో విశిమయుని 
నొడువుచును లోకబాహ్ాత నొందవలయు 
నింతయును విషుణ మయ మని యెిఱుుఁగవలయు 
భేద మొనర ంప వలవదు మే్ద్వనీశ!  

11-8- హ్ర మునిసంభాషణ 

11-45-వచనము 
అనిన విద్ేహ్భూపాలుడు “భాగవతధర్ెం బెద్వా? యిే పకిార్ంబునం బవిర తంచు? 
వార్ల చిహ్ింబు ల విి? యంతయు న ఱింగ ంప నీవ యర్ుి ండ” వనిన నందు 
హ్ర  యను మహాతుెం డిటినియ. 

11-46-తేటగతీి 

సర్ిభూతమయుండెైన సర్సరజాక్షుుఁ 
డతుఁడె తన యాతెయం దుండు నన డువాుఁడు 
శంఖ్చకధీర్ుం డంచుుఁ జన డువాుఁడు 
భకితభావాభిర్తుుఁడు వో భాగవతుుఁడు.  
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11-47-కంద పదాము 
వరాణ శమీధర్ెంబుల 
నిర్ణయకర్ెములుఁ జ డక నిఖిలజగతసం 
పూర్ుణ ుఁడు హ్ర  యను నాతుఁడె 
వర ణంపుఁగ భాగవతుుఁడు వసుధ్ాధ్ీశ్ా!  

11-48-వచనము 
ఇట ి  సర్ిసంగపర తాకుత ండెై నిఖిలాంతరాతుెండెై పర్మే్శిర్ు డర్ుణగభసరత  కిర్ణ 
సహ్సంిబుల లోకతయింబుం బావనంబు సేయు చందంబునం దన చర్ణార్వింద 
ర్జఃపుంజంబు చేతం బవితింబు సేయుచు, సురాసుర్జేగీయమానసేవాం బెైన 
జనారా్న పాద్ార్విందంబులకు వందనాభిలాషుుఁడెై భకితయు లవమాతంిబునుం 
జల్లంపనీక సుధ్ాకరోదయంబున ద్వవాకర్జనితతాపనివార్ణం బయిన భంగ  
నారాయణాంఘి్నొఖ్మణిచంద్వకిా నిర్సత  హ్ృదయతాపుండెై 
యాతీెయభకితర్శనానుబంధబంధుర్ంబెైన వాసుద్ేవ చర్ణసరోర్ుహ్ 
ధ్ాానానందపర్వశుం డగు నతండు భాగవతపధి్ానుం” డని యెిఱింగ ంచిన విని 
విద్ేహ్ుం డిటినియిె. 

11-49-కంద పదాము 
గజరాజవర్దు గుణములు 
తిిజగతాపవనము లగుటుఁ ద్ేటపడంగా 
సుజనమనోర్ంజకముగ 
విజితేంద్వయి! వినుఁగ నాకు వేడుక పుటెటన్ .  



[Type the company name] 2939 
 

23 ఏప్రిల్ 2014                    http://www.telugubhagavatam.com/ 

11-9- అంతర క్షుసంభాషణ 

11-50-వచనము 
అనిన విని యంతర క్షుం డను ఋషరశ్ేషీుఠ ం డిటినియిె. 

11-51-కంద పదాము 
పర్మబహి్ె మనంగాుఁ 
బర్తతతవ మనంగుఁ బర్మపద మనుఁగను నీ 
శిర్ుుఁ డనుఁ గృషుణ ుఁ డన జగ 
దార తుుఁడు నారాయణుండు ద్ా వ లుుఁగ్ందున్ .  

11-52-వచనము 
అవాకతనిర్ు్ ణపర్బహి్ెంబునందుుఁ దనకు విపర్ాయంబుగా జననం బయిన 
జాఞ నంబె విషుణ మాయ యనంబడుుఁ; బర్మే్శిర్ుుఁ డటిట  మాయచేత జగంబు 
నిర ెంచి నిశిుంతుండెై యుండు; నింద్వయిార్థ భమిణంబు సేసెడు దుర్ెతులకు 
సుషుపాత యదావసథలు వర్ుసన కలుగుటంజేసర పర్మే్శిర్ునిం బొ ందరామి యను 
నాలుగవ యవసథయుుఁ గలుగు; సిపింబునందు గాీహ్ాగాీహ్క గహీ్ణంబు లను 
తిివిధభేదంబు గల్లగ యుండు; నీచందంబున నవిద్ాాంధకార్ సంవృతంబెై మూుఁడు 
విధంబులుఁ బర్ావసరంచు మనోర్థంబు సిపాివసథయం దణంగ న కియీుఁ ద్వవిిధం 
బగు మాయయు నాతె యందు ల్మనంబగుుఁ; బర్మే్శిర్ుండు మొదలం 
బృథవవాాద్వ మహా భూతమయం బయిన సృషరటని గలుగుఁజేసర యందుుఁ 
బంచభూతాతెకం బయిన యాతె కేకాదశ్ేంద్వయింబులచేత భేదంబు 
పుటిటంచుచు, గుణంబులచేత గుణంబు లంగీకర ంచుచు నాతె యందుుఁ 
బది్య ాతితగుణంబులవలన గుణానుభవంబుుఁ జేయుచునుని వాుఁడెై, సృషరట  
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నాతీెయంబుగాుఁ భావించు; ద్ేహి కర్ెమూలంబున న ైమితితక కర్ెంబుల 
నాచర ంచుచుుఁ దతులం బంగీకర ంచి దుఃఖ్ ైక వశుండెై వర తంచుుఁ; బెకుక 
దుఃఖ్ంబులం బడిన యా ద్ేహి కర్ెఫలపాిపుత ం డగుచు భూత 
సంపివపర్ాంతంబు పర్వశుండెై జనెమర్ణంబులం బొ ర్లుచుండు; నంతాకాలం 
బాసనింబయిన దవిాగుణ సిర్ూపం బగు జగంబు ననాద్వనిధనంబగు కాలంబు 
పకిృతింబొ ంద్వంచు; నటమీుఁద శతవరి్ంబులు వరి్ంబు లేమిచేత నతుాగలీోక 
లోచనుతేజంబున సకలలోకంబులు దహింపుఁబడు; నంత నధ్య  లోకంబుననుండి 
సంకరి్ణముఖ్జనితానలం బూర్ధవశిఖ్ాజాలంబుల వాయుసహాయంబెై 
ద్వకుకలయం దె్లిుఁ బవిర తంచు; నటమీుఁద సంవర్తక వలాహ్క గణంబులు నూఱు 
హాయనంబులు సల్లలధ్ారా పాతంబుగా వరి్ంబు గుర యు; నందు విరాడూిపంబు 
ల్మనంబగు; నంత నీశిర్ుం డింధనాగ ిచందంబున నవాకతంబుుఁ బవిేశించు; 
తదనంతర్ంబ ధర్ణీమండలంబు వాయుహ్ృతగంధం బైె కబంధ ర్ూపంబుుఁ 
ద్ాలుు; నా జలంబు హ్ృతర్సంబెై తేజఞర్ూపంబు నొందు నా తేజంబు 
తమోనిర్సతం బెై వాయువం దడంగు; నా గంధవహ్ుండు సపర్శవిర్హితుం డయి 
యాకాశంబు నందు సంకీమించు; నా విషుణ పదంబును విగత శబాగుణంబు గలద్వ 
యిెై యాతె యందడంగు; నింద్వయింబులును మనంబును బుద్వధయు 
వికార్ంబులతోడ నహ్ంకార్ంబుుఁ బవిేశించు; నా యహ్ంకార్ంబును 
సిగుణయుకతంబెై పర్మాతుెనిం జేర్ు; నిట ి  తిివరాణ తెకయిెై సర్్ సరథతి 
లయకార ణి యగు మాయ యిటిటద్వ” యని తతసవర్ూప మాహాతెయంబులు 
వివర ంచిన నర్పాలుం డిటినియిె. 

11-53-ఉతపలమాల 

జాఞ నవిహమనుల ైన నర్సంఘముుఁ గానుఁగరాని మాయుఁ ద్ా 
లోన నడంచి యెిట ి  హ్ర లోకముుఁ జ ందుదు ర్ంతయుం దగన్  
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భూనుత! సతావాకాగుణభూషణ! యికకథ వేడకతోడుతం 
బూనికుఁ జ పుప మనిను బిబుదుధ ుఁడు నిటిను గార్వంబునన్ .  

11-10- పిబుదుధ నిసంభాషణ 

11-54-వచనము 
సూరోాదయాసతమయంబులం బతిిద్వనంబు నాయువు క్మణంబు నొంద, ద్ేహ్ కళ్త ి
మిత ిభాితృమమతి పాశబదుధ ల ై విడివడు నుపాయంబు గానక 
సంసారాంధకార్మగుిలయి గతాగతకాలంబుల న ఱుంగక ద్వవాంధంబులగు 
జంతుజాలంబుల భంగ  జనె జరా రోగ విపతిత  మర్ణంబు లంద్వయు, శరీర్ంబ 
మే్లనుచుుఁ బమిోద మోహ్మద్వరాపానమతుత ల ై విషయాసకతతం జికిక తముెుఁ 
ద్ార ఱుంగక యుండి విర్కితమార్్ంబు ద్ెల్లయక వర తంచు మూఢు లగు జనంబుల 
ప ంతలుఁ బో వక; కేవల నారాయణ భకిత భావంబు గల సదు్ ర్ుం బతిిద్వనంబును 
భజియించి; సాతిత వకంబును, భూతదయయును, హ్ర కథామృతపానంబును, 
బహి్ెచర్ావతింబును, విషయంబుల మనంబు సేర్కుండుటయు, సాధు 
సంగంబును, సజాన మ్మైతిియు, వినయసంపతితయు, శుచితింబును, 
తపంబును, క్షమము, మౌనవతింబును, వేదశ్ాసాత ర ధాయన 
తదరాథ నుష్ాఠ నంబులును, నహింసయు, సుఖ్దుఃఖ్ాద్వ దిందిసహిషుణ తయు, 
నీశిర్ుని సర్ిగతునింగా భావించుటయు, ముముక్షుతింబును, జనసంగ 
వరా్నంబును, వలకలాద్వ ధ్ార్ణంబును, యదృచాేలాభ సంతుషరటయు, 
వేద్ాంతశ్ాసాత ర ర్థ జిజాఞ సయును, ద్ేవతాంతర్నింద్ా వరా్నంబును, గర్ణతయి 
శిక్షణంబును, సతావాకాతయు, శమదమాద్వగుణ విశిషటతింబును, గృహారామ 
క్ేత ికళ్త ిపుతత ర వితాత దుల హ్ర కర్పణంబు సేయుటయు, నితర్ దర్శన వరా్నంబు 
సేయుటయును భాగవతోతతమధర్ెంబు” లని చెప్రప యిటినియిె. 
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11-55-కంద పదాము 
హ్ర ద్ాసుల మితతిిము 
ముర్ర పుకథ ల నిికొనుచు మోదముతోడన్  
భర తాశీుపులకితుండెై 
పుర్ుషుుఁడు హ్ర మాయ గ లుు భూపవరేణాా!  

11-56-వచనము 
అనిన రాజేందుిండు వార్ల కిటినియిె; “భాగవతులారా! సకలలోకనాయకుం డగు 
నారాయణుం డనంబర్ుఁగ న పర్మాతుెని పభిావంబు వినవలతు; నానతిం” 
డనినుఁ బిపపలాయనుం డిటినియిె. 

11-11- ప్రపపలాయనభాషణ 

11-57-సీస పదాము 
నర్వర్! విను జగనాిథుని చార తి; 
 మ్మఱిుఁగ ంతు నీమద్వ కింపు మిగుల 
లసదుదావసరథతిలయ కార్ణంబయి; 
 ద్ేహేంద్వయిాదులుఁ ద్వర్ము గాుఁగుఁ 
జొనుపు న పుపడు పర్ంజఞాతిససవర్ూపంబు; 
 జాిలల ననలుండుుఁ జనని పగ ద్వ 
నింద్వయింబులు నాతె న నయవు శబాంబు; 
 ప ర్యక సుషరర్ంబుుఁ బొ ందు సతా 

11-57.1-తటేగతీి 

మనుఁగ సతతవర్జసతమోమయగుణంబు 
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మహ్దహ్ంకార్ర్ూపమ్మై మహిమ వ లయు 
చేతనతింబు గలద్ేని జీవ మందు 
ర ద్వయ సదసతసవర్ూపమ్మై యెినిుఁబడును.  

11-58-వచనము 
ద్ీనికిం బెక ైకనద్వ పర్మాతెగా న ఱింగ  కమలసంభవాదులు నుతియింతు; ర టిట  
పర్మాతె సాథ వర్జంగమంబుల నధ్వషరఠ ంచి వృద్వధ  క్షయంబులం బొ ందక 
నిమితతమాతంిబునం దర్ులతాదు లందు జీవంబు లేక తదంతర్సుథ ండెై వర తంచు; 
నంత సరేింద్వయిావృతం బైెన యాకార్ంబు నషటంబెైన మనంబునుం బాసర 
శీుతివిర్హితుం డెై తిర్ుగుచుండు; నిర్ెల జాఞ నదృషరట  గలవానికి 
భానుపభిాజాలంబు ద్య ుఁచిన కియీను, సుజాఞ నవంతుడు హ్ర భకితచేత 
గుణకరాెర్థంబుల ైన చితతద్యషంబులు భంజించి భగవతసదనంబు సేర్ు” ననిన విని 
రాజిటినియిె. 

11-59-కంద పదాము 
పుర్ుషుం డే యిే కర్ెము 
పర్ువడిుఁ గావించి పుణాపర్ుుఁడెై మనుుఁ? ద్ా 
దుర తములుుఁ దొ్ర్ుఁగ  ముర్ర పు 
చర్ణయుగం బెట ి  సేర్ు? సనుెనివరాా!  

11-12- ఆవిరోి తుి ని భాషణ 

11-60-వచనము 
అనిన విని యంద్ావిరోి తుిం డిటినియిెుఁ; “గరాెకర్ె వికర్ె పతిిపాదకంబు లగు 
శీుతివాదంబులలౌకికవర ణతంబు; లటిట  యామాియంబులు 
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సరేిశిర్సిర్ూపంబులు గాన విద్ాింసులు న ఱుంగ లే; ర్వి కరాెచార్ంబు 
లనంబడు; మోక్షంబుకొఱకు నారాయణ భజనంబు పర్మపావనంబు; 
వేద్యకతంబుల నాచర ంపక ఫలంబులకు వాంఛ సేయువార్ లనేక 
జనాెంతర్ంబులం బడయుదుర్ు; మోక్షంబు నప్ేక్ించు వాుఁడు విధ్వచోద్వత 
మార్్ంబున హ్ర ం బూజింపవలయు; నటిట  పూజాపకిార్ం బెటినినుఁ, బవితగిాతుిం 
డయి జనారా్ను సనిిధ్వం బూతచితుత ండెై, ష్ో డశ్లపచార్ంబులుఁ జకధీర్ు 
నారాధ్వంచి, గంధ పుషప ధూప ద్ీప న ైవేదాంబులు సమర పంచి, సాష్ాట ంగదండ 
పణిామంబు లాచర ంచి, భకితభావనా విశ్ేషుండగు నతండు హ్ర ంజేర్ు” నని 
చెప్రపన విని విద్ేహ్ుం డిటినియిె; “నీశిర్ుం డేయిే కర్ెంబుల నాచర ంచె, 
నంతయు న ఱిగ ంపు” మనినుఁ దమిిళ్ళం డిటినియిె. 

11-61-కంద పదాము 
తార్ల న నిుఁగ వచుును; 
భూరేణుల ల కకవ టట ుఁ బో లును ధ్ాతిిన్ ; 
నారాయణగుణకథనము 
లార్య వర ణంపలేర్ు హ్ర్ బిహాెదుల్ .  

11-62-వచనము 
అట ి  గావున నాతెసృషటంబెైన పంచభూతనికర్ంబును పుర్ం బొ నర ంచి, యందు 
నిజాంశంబునం బవిేశించి, సగుణనిషుఠ ండెై నారాయణాభిధ్ానంబు గల 
ఋషీశిర్ుం డగు పర్మే్శిర్ుండు వ లుుఁగ్ంద్ె; నతని దశ్ేంద్వయింబులచేుఁ 
బాల్లతంబుల ైన ద్ేహ్ంబులు ధర ంచి, జగదకి్షకతి సంహార్కతాిద్వ గుణంబులు 
గలుగుటం జేసర గుణనిషుఠ ండయి ర్జససతతవతమో గుణంబుల బహి్ె విషుణ  ర్ుద ి
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మూర్ుత లనం బర్ుఁగ , తిిగుణాతెకుం డనంబడు నారాయణాఖ్ుాని చర తంి 
బెఱింగ ంచెద; నాకర ణంపుము. 

11-13- నార్యణఋషర భాషణ 

11-63-కంద పదాము 
ధర్ుెండు దక్షపుతిత రక 
నిర్ెలమతిుఁ బెండిియాడి న ఱిుఁ బుతుత ర ని స 
తకర్ుెని నారాయణ ఋషర 
నర ెల్లుఁ గన  నతుఁడు బదర కాశమీ మందున్ .  

11-64-తేటగతీి 

అటిట  నారాయణాహ్ియుం డెైన మౌని 
బదర కాశమీమందు నపార్ నిషఠ ుఁ 
దపముుఁ గావింప బలభేద్వ దలుఁకి మద్వని 
మీనకేతను ద్వవిజకామినులుఁ బనిచె.  

11-65-వచనము 
వార్ు నారాయణాశమీంబునకు నతని తపో విఘింబు సేయ వచుునపుప 
డవినంబు సాల ర్సాల బిలి కదళీ ఖ్ర్ూా ర్ జంబు జంబీర్ చందన వునాిగ 
మంద్ారాద్వ వివిధ వృక్ష నిబిడంబును, పుషప ఫల భర త శ్ాఖ్ావనమ ొతర్ులతా 
బృందంబును, మాధవీ కుంజమంజరీ పుంజ మకర్ందపాన మతతమధుకర్ నికర్ 
ఝంకార్ర్వ ముఖ్ర త హ్ర  దంతర్ంబును, గనక కమల కహిార్ 
విలసతసరోవిహ్ర్మాణ చకీవాక బక క్ీంచ మరాళ్దంపతీ మండల 
మండితంబును, మృణాళ్ భోజనాసకత సార్సచయ చంచూపుట విపాటిత 
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కమలముకుళ్కేసర్ విసర్ వితత పశిసత  సరోవర్ంబును న ై వ లయు నవినంబున 
నిందువదన లందంద మందగమనంబులం జ ందు ఘర్ెజలబిందుబృందంబులు 
నఖ్ాంతంబుల నోసర ంపుచు డాయంజను నపుపడు. 

11-66-చంపకమాల 

మదనుని బాణజాలముల మగితుఁ బొ ందక ధ్ెైర్ావంతుుఁ డెై 
ముద్వతల వాుఁడిచూపులకు మోహ్ము నొందక నిశులాతుెుఁడెై 
హ్ృదయమునందు నచుాతు ర్మే్శు ననంతు జగనిివాసునిన్  
వదలక భకిత నిలుపకొని వార కి నిటిన  మౌని ప్ెంపునన్,  

11-67-కంద పదాము 
జంభార పంపునను మీ 
ర్ంభోర్ుహ్వదనలార్! యర్ుద్ెంచితి; రా 
శుంభద్విహార్వాంఛా 
ర్ంభంబునుఁ ద్వర్ుగుుఁ డనిన లజాించి వ సన్ .  

11-68-సీస పదాము 
ద్ేవమునీంద!ి నీ ద్వవాచార తింబు; 
 న ఱిుఁగ  సనుితిసేయ న విుఁడయపుుఁ? 
బుతత ర మిత ికళ్తి భోగాదులను మాని; 
 తపము గావించు సదధర్ుెలకును 
విఘిముల్  సెందునే? విశ్ేిశుుఁ గ్ల్లున; 
 యతనికి నంతరాయంబు గలద్ె? 
కామంబుుఁ గోీధంబుుఁ గల తపసరితపంబు; 
 పలిలోదకములభంగ ుఁ గాద్ె?  
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11-68.1-తటేగతీి 

నినుి వర ణంప నలవియిే? నిర్ెలాతె! 
ర్మణ లోుఁగ్ను మా యపరాధ మనుచు 
సనుితించిన నతుఁడు పసినుిుఁ డగుచుుఁ 
దనదు సామర్థయ మ్మఱిుఁగ ంపుఁ దలుఁచి యపుడు.  

11-69-వచనము 
అముెనీశిర్ుండు పర్మాశుర్ావిధ్ానంబుగా నిజతనూర్ుహ్ంబుల వలనం 
ద్వకిోటి కనాకానివహ్ంబుల నుదావింపం జేసరన, గంధర్ివిబుధకామినీ 
సముదయంబులు పర్మాదుాత భయంబులు మనంబులం బొ డమ 
సనుితించి, యవిిలాసరనీసమూహ్ంబులో నూర్ిశియను ద్ానిం గ్నిచని, 
పాకశ్ాసను సభాసదనంబునం బెటిట  తదిృతాత ంతం బంతయు వినివించిన 
నాశుర్ా యుకత హ్ృదయుండయి సునాసీర్ుం డూర్కుండె; నటిట  నారాయణ 
మునీశిర్ుచర తంిబు వినువార్లు పర్మ కలాాణగుణవంతు లగుదు ర్ని 
చెప్రపన. 

11-70-తేటగతీి 

ఋషభునకు నాతెయోగ మీ రీతిుఁ జ ప్ెప; 
నచుాతుుఁడు భూమిభార్ము నడుఁప నంత 
స ర ద్వ నవతార్ములు ద్ాల్లు స ంపు మీఱ 
రాతిిచర్ులను జంప్ె నీర్సముతోడ.  

11-71-వచనము 
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అటిట  పర్మే్శిర్ుని ల్మలాగృహమతంబులగు మతసయ కూర్ె వరాహ్ నార్సరంహ్ 
వామన రామ ర్ఘురామ రామ బుదధ కలాకయదావతార్ంబు లనేకంబులు గలవు; 
వాని న ఱిుఁగ  నుతియింప శ్ేషభాష్ాపతులక ైన నలవి గాదు; మఱియును. 

11-72-సర్ిలఘు ససీం 

నవ వికచ సర్సరర్ుహ్ నయనయుగ! నిజచర్ణ; 
 గగనచర్నద్వ జనిత! నిగమవినుత! 
జలధ్వసుత కుచకలశ లల్లత మృగమద ర్ుచిర్; 
 పర మళిత నిజహ్ృదయ! ధర్ణిభర్ణ! 
దుిహిణముఖ్ సుర్నికర్ విహిత నుతికల్లతగుణ! ; 
 కటిఘటిత ర్ుచిర్తర్ కనకవసన! 
భుజగర పు వర్గమన! ర్జతగ ర పతివినుత! ; 
 సతతజపర్త! నియమసర్ణి చర త!  

11-72.1-తటేగతీి 

తిమి కమఠ కిటి నృహ్ర  ముద్వత! బల్ల నిహి 
త పద! పర్శుధర్! దశవదన విదళ్న! 
ముర్దమన! కల్లకలుష సుముదపహ్ర్ణ! 
కర వర్ద! ముని నర్ సుర్ గర్ుడ వినుత!  

11-73-వచనము 
ఇవిిధంబునం బవిర తలి్లన శ్రీమనాిరాయణమూర త ల్మలావిలాసంబు లనంతంబులు 
గలవు; మనోవాకాకయకర్ెంబుల హ్ర పూజనంబు సేయక, విపరీత గతులం 
ద్వర్ుగుచుండు జడుల క విిధం బగు గతిగలుగు?” ననిన నపుప డపుపడమిఱేుఁ 
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డపపర్మపుర్ుషుం జూచి “యటిట జడులు ముకిత నొందు నుపాయం బెట ట  
లంతయు న ఱింగ ంపుుఁ” డనినుఁ జమసుం డిటినియిె 

11-74-సీస పదాము 
హ్ర ముఖ్ బాహ్ూర్ు వర్పద్ాబాములందు; 
 వర్ుసుఁ జతుర్ిర్ణ వర్్సమితి 
జనియించ;ె నందులో సతులును శూదుిలు; 
 హ్ర ుఁ దలంతుర్ు; కల్లహాయనముల 
వేదశ్ాసత ర పురాణ విఖ్ాాతుల ై కర్ె; 
 కర్తల ై విపుు లు గర్ి మ్మసుఁగ  
హ్ర భకతపర్ులను హాసాంబు సేయుచు; 
 నిర్యంబు నొందుట నిజము గాద్ె?  

11-74.1-తటేగతీి 

మృదుల పకాిని భోజనములను మాని 
జీవహింసకుుఁ జనువానిుఁ జ ందు నఘము; 
హ్ర  నుతింపక సీత రలోలుుఁ డెైనుఁవాడు 
నర్కవాసుండు నగుచుండు ననవర్తము.  

11-75-వచనము 
అట ి  గావున గృహ్ క్ేతి పుతత ర కళ్త ిధనధ్ానాాదులందు మోహితుండయి 
‘ముకితమార్్ంబు లపతిాక్షంబు’ లని నింద్వంచువాుఁడును, హ్ర  
భకితవిర్హితుండును, దుర్్తిం గూలుదు” ర్ని మునివర్ుం డానతిచిున విద్ేహ్ుం 
డిటినియిె. 
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11-76-ఆటవ లద్వ 
ఏ యుగంబునందు నే రీతి వర తంచు? 
న టిట  ర్ూపువాుఁడు? న విిధమున 
మును నుతింపుఁబడెను మునిద్ేవగణముచే 
విషుణ ుఁ డవాయుండు విశివిభుుఁడు?  

11-77-వచనము 
అనిన విని యందుుఁ గర్భాజనుం డిటినియిె; “ననేకావతార్ంబులు నానా 
ర్ూపంబులును బహ్ువిధ వర్ణంబులునుం గల్లగ , రాక్షసులను సంహ్ర ంచి, 
దుషటజన నిగహీ్ంబును శిషటజన పర పాలనంబునుం జేయుచుుఁ గృతయుగంబున 
శుకివర్ుణ ండెై చతురాబహ్ుండెై జటావలకల కృష్ాణ జినోతతరీయ జపమాల్లకా దండ 
కమండలు ధర్ుండయి హ్ర  నిర్ెలతపో ధ్ాానానుష్ాఠ నగర షుఠ  ల ైన పుర్ుష 
శ్ేషీుఠ లచేత హ్ంసుండు సువర్ుణ ండు వ ైకుంఠుండు ధర్ుెం డమలుండు 
యోగేశిర్ుం డమశిర్ుండు పుర్ుషుం డవాకుత ండు పర్మాతుెం డను 
ద్వవానామంబులం బసిరద్వధ  వహించి గణుతింపంబడుుఁ; ద్ేతిాయుగంబున ర్కతవర్ుణ ం 
డయి బాహ్ుచతుషక మే్ఖ్లాతయి విశిషుట ం డయి హిర్ణాకేశుండును, 
వేదతయిసిర్ూపుండును, సుిక్  సుివాదుాపలక్షణ శ్లభితుండునయి విషుణ  యజఞ 
పృశిిగర్ా సర్ిద్ేవోర్ుకమీ వృష్ాకప్ర జయంతోర్ుగాయాఖ్ాల బహి్ెవాదుల చేత 
నుతియింపంబడు; ద్ాిపర్ంబున శ్ాామలద్ేహ్ుండును ప్ీతాంబర్ధర్ుండును 
బాహ్ుదియోపశ్లభితుండును ద్వవాాయుధధర్ుండును శ్రవీతస క్సుత భ 
వనమాల్లకా విరాజమానుండును మహారాజఞపలక్షణుండు న ై జనారా్న వాసుద్ేవ 
సంకరి్ణ పదిుామాినిర్ుదధ నారాయణ విశిర్ూప సర్ిభూతాతె కాద్వ 
నామంబుల వ లసర, మూరాధ భిషరకుత లచేత సనుితింపంబడు; కల్లయుగంబునుఁ 
గృషణవర్ుణ ండును గృషణనామకుండునున ై భకతసంర్క్షణార్థంబు పుండరీకాక్షుండు 
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యజఞ సంకీర్తనంబుల చేతం బసిుత తింపబడు; హ్ర  రామ నారాయణ నృసరంహ్ 
కంసార  నల్లనోదరాద్వ బహ్ువిధ నామంబులచే బహి్ెవాదుల ైన మునీందుిలు 
నుతియింపుదుర్ు; మఱియును. 

11-78-తేటగతీి 

దవిిడ ద్ేశంబునందులుఁ ద్ామపొర ణ 
సహ్ాజా కృతమాలాద్వ సకలనదుల 
క విుఁ డేనిని భకితతో నేుఁగ  యచటుఁ 
బొ దల్ల తర్పణ మొగ ుఁ జేయుఁ బుణా మొదవు.  

11-79-వచనము 
ఇవిిధంబునుఁ బశింసరంపుఁదగ న కావేరాాద్వ మహానద్ీపావనజల సాిన పాన 
ద్ానంబులను, విషుణ ధ్ాానకథాసుధ్ార్ సానుభవంబుల నిర్ూఢులగు 
భాగవతోతతములు గల్లగ రేనిం జ డని పదంబునుం బొ ందుదు” ర్ని 
ఋషభకుమార్ులు భగవత్రతిబింబంబు లయిన పర్మపుర్ుషులుం బో ల  
విద్ేహ్జనపాలునకు నిశ్ేరేయః పదపాిప్రత కర్ంబు ల ైన భగవదాకిత ధర్ెంబు 
లుపద్ేశించి యంతరాధ నంబు నొంద్వర ; మిథవలేశిర్ుండును జాఞ నయోగం 
బంగీకర ంచి నిరాిణపదంబు నొంద్ె; నీ యుపాఖ్ాానంబు వాిసరనుఁ బఠ ంచిన వినిన 
నాయురారోగ ైాశిర్ాములు గల్లగ  పుతత ర పౌతత ర వంతుల ై సకల కల్లకలెష ర్హితుల ై 
విషుణ లోక నివాసు లగుదు” ర్ని నార్దుండు వసుద్ేవునకుం జ ప్రప మఱియును. 

11-80-సీస పదాము 
కమలాక్షపదభకిత కథనముల్  వసుద్ేవ! ; 
 విని యఘంబులుఁ బాసర వ లసర తీవు 
భువనపసిరద్వధగాుఁ బొ లుప ందు సతీకర త; 
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 క ైవలాలక్ిెయుుఁ గలుగు మీుఁద 
నారాయణుండు నీ నందనుం డను మోహ్; 
 మ్మడల్లంచి విషుణ గాుఁన ఱిుఁగ  కొలువు 
మతుఁడు నీ తనయుుఁడెై యవతర ంచుటుఁజేసర; 
 సరద్వధంచె ద్ేహ్సంశుద్వధ  నీకు 

11-80.1-తటేగతీి 

సర్ససలాి ప సౌహార్ధ సౌషఠ వమునుఁ 
బావనంబెైతి శిశుపాల పౌండి నర్క 
ముర్ జరాసంధ యవనులు ముదముతోడ 
వాసుద్ేవునిుఁ జ ంద్వర  వ ైర్ు లయుా.  

11-81-కంద పదాము 
దుషటజన నిగహీ్ంబును 
శిషటపతిిపాలనంబు సేయన్  హ్ర  ద్ా 
సృషరట  నవతార్ మొంద్ెను 
సషిట ృముఖ్ానేక ద్వవిజసంఘము వొగడన్ .  

11-82-వచనము 
అట ి గావున లోకర్క్షణార్థంబు గృషుణ ండవతార్ంబునొంద్ె” నని హ్ర  భకితపర్ంబు 
లగు నుపాఖ్ాానంబులు నార్దుం డుపనాసరంచిన విని విసరెతచితుత ల ై 
ద్ేవకీవసుద్ేవులుగృషుణ ని పర్మాతుెనిగా విచార ంచి” ర్ని శుకుండు రాజునకుం 
జ ప్రపన నతండు “మునీంద్ాి! యదువుల నే పకిార్ంబున హ్ర  హ్ర యించె? 
సపర వార్ు లగు బహి్ెర్ుద్ేిందది్వకాపలకమునీందుిలు ద్ాిర్కానగర్ పవిేశం బెట ి  
సేసరర ? యిేమయిెా? మఱియుుఁ బర్మే్శిర్ కథామృతంబు వీనులలర్ం 
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జవిగ్నియు, నింకం దనివి సనదు; భకతర్క్షకుండగు హ్ర  చార తంి బేరీతిుఁ జాగ ుఁ? 
దరాితి వృతాత ంతం బంతయు న ఱింగ ంపు మనిన శుకుం డిటినియిె. 

11-14- వ కైుంఠం మర్లగోర్ుట 

11-83-కంద పదాము 
సుర్ గర్ుడ ఖ్చర్ విద్ాా 
ధర్ హ్ర్ పర్మే్షరఠ  ముఖ్ సుధ్ాశనులు మునుల్  
సర్సరజనయనునిుఁ గనుుఁగ్న 
నర్ుద్ెంచిర  ద్ాిర్వతికి నతిమోదమునన్ .  

11-84-కంద పదాము 
కని పర్మే్శుని యాదవ 
వనశ్లభిత పార జాతు వనర్ుహ్నేతుిన్  
జనకామిత ఫలద్ాయకు 
వినుతించిర  ద్వవిజు లపుడు వేద్యకతములన్ .  

11-85-తేటగతీి 

అఖిలలోకేశ! సరేిశ! యభవ! నీవు 
నుదయ మందుట భూభార్ ముడుపుకొఱకుుఁ 
బంచవింశ్లతతర్ శతాబాపర మితంబు 
నయిెా విచేుయు వ ైకుంఠ హ్ర్ెయమునకు.  

11-86-వచనము 
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అనినుఁ గమలభవ భవ ముఖ్ నిఖిల సుర్గణంబుల వచనంబు ల్లయాకొని 
కృషుణ ండు వార తోడ “యాదవుల కనోానా వ ైరానుబంధంబులు గల్లపంచి వార్ల 
హ్తంబు గావించి భూభార్ం బడంచి యిద్ె వచెుదం బొ ం” డని చెప్రప వీడొకల్లప్రనుఁ 
గమలాసనాద్వబృంద్ార్కులు నిజసాథ నంబులకుం జని ర్ంత. 

11-15- పిభాసంకుబంపుట 

11-87-సీస పదాము 
కాక ఘూకంబులు గనకసౌధములలోుఁ; 
 బగలు వాపోయిెడి బహ్ువిధముల 
నశివాలములందు ననల ముదావ మయిెా; 
 ననింబు మొల్లచె మహాదుాతముగ 
శుకశ్ార కలు రాతిి స గసె విసిర్ముల; 
 జంతువు వేఱొ కక జంతువుుఁ గన  
నొగ ుఁ బరర్గృహ్ముల నులకలు నుదయించె; 
 బెర్సెుఁ గావిర  ర్విబింబ మపుడు.  

11-87.1-తటేగతీి 

గాన నుతాపతములు సాలుఁ గానుఁబడియెి 
నర్య నిందుండ వలవదు యదువులార్! 
తడయ కిపుడ పభిాసతీర్థమున కర్ుగుుఁ 
డనుచు శ్రకీృషుణ ుఁ డెంతయు నానతిచెు.  

11-88-కంద పదాము 
నారాయణు వచనముల క 
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పార్ంబగు సమెదమున బలములతోడన్  
ద్ార్ సుత మిత ియుతుల  ై
వార్ణ హ్య సమితితోడ వడి నేుఁగ  ర్గ న్ .  

11-89-వచనము 
అంత. 

11-90-కంద పదాము 
జాఞ నమున నుదధవుుఁడు దన 
మానసమున న ఱిుఁగ  శ్రరీ్మాధ్వప! హ్ర ! యో 
ద్ీనజనకలపభూజ! సు 
ధ్ీనాయక! మాకు నీవ  ద్వకకని ప గడెన్ .  

11-16- ఉదధవునకుపద్శేం 

11-91-వచనము 
ఇట ి  నుతియించి “ద్ేవా! నీవు యదుక్షయంబు గావించి చనిన నేమే్ విధంబున 
నిర్ిహింతుము? నీ సహ్చర్ులమ్మై జర ప్రన మజాన భోజన శయ నాసనాద్వ 
కృతాంబులు మఱవవచుునే?” యని యుదధవుం డాడిన వాసుద్ేవుం డిటినియిె; 
“బహిాెద్వద్ేవతా పాిర్థనంబునం జేసర ధ్ాతీి భార్ంబు నివార ంచితి; నింక 
ద్ాిర్కానగర్ంబు నేుఁటికి సపతమ ద్వవసంబున సముదుిండు ముంపంగలవాుఁడు; 
యదుక్షయంబునుం గాుఁగల యద్వ; యంతటం గల్లయుగంబునుం 
బాిపతంబయిెాడి, నందు మానవులు ధర్ెవిర్హితులు, నాచార్హమనులు, 
ననాాయపర్ులును, నతిరోషులు, మందమతులు, నలపతరాయువులు, 
బహ్ురోగప్ీడితులు, నిషులార్ంభులు, నాసరత కులున ై యొండొర్ుల మ్మచుక 
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యుందుర్ు; గావున నీవు సుహ్ృద్ాబంధవసేిహ్ంబు వర ాంచి, 
యింద్వయిసౌఖ్ాంబులం బొ ర్యక క్ోణితలంబునం గల పుణా తీర్థంబుల 
నవగాహ్నంబు సేయుచు, మానస వాగక్ి శ్లీత ిఘాొణేంద్వయి గృహ్ామాణం బగు 
వసుత జాతంబెలి నశిర్ంబుగా న ఱుంగుము; పుర్ుషుండు నానార్థ కామంబుల 
నంగీకర ంచి నిజగుణద్యషంబుల మోహితుండెై యుండుం; గావున హ్సరతపకుండు 
గంధనాగంబుల బంధ్వంచు చందంబున నింద్వయింబులను, మనోవికార్ంబులను 
నిగహీించి యిాషణతయింబును వర ాంచి, మోద ఖ్ేదంబుల సముండవుగా 
వర తంచుచు, నీ జగంబంతయు నాతాెధ్వషరఠ తంబుగా న ఱింగ , మాయాదు 
లాతెతతాత వధ్ీనంబులుగాుఁ ద్ెల్లయుచు, జాఞ నవిజాఞ నయుకుత ండవ ై యాతాెనుభవ 
సంతుషుట ండవ ై, విశింబును ననుిుఁగా భావించి, వర తంపవలయు” నని 
వాసుద్ేవుం డానతిచిున నుదధవుండు భకిత భయ వినయంబులం గర్ంబులు 
మొగ డిు “మహాతాె! సనియసత  లక్షణంబు దుషకర్ంబు; పామర్ులగు వార్ 
లాచర ంపలేర్ు; నీ మాయచేత భాింతుల ైన సాంసార కులు భవాబిధ ం గడచి యెిట ి  
ముకిత వడయుదుర్ు? భృతుాండన ైన నా మీుఁద్వ యనుగీహ్ంబునం జేసర 
యానతిముె; బహిాెద్వ ద్ేవతా సముదయంబును, బాహ్ావసుత వుల భాింతుల ై 
పర్ాటనంబు సేయుదుర్ు; నీ భకుత  ల ైన పర్మభాగవతు లమాెయా 
నిర్సనంబును సేయుదుర్ు; గృహిణీ గృహ్సుథ ల క ైన, యతుల క ైన నితాంబును 
నీ నామసెర్ణంబు మోక్షసామాొజాపదంబు; గావునుఁ బర్మే్శిరా! నీదు 
చర్ణంబుల శర్ణంబు నొంద్ెద; గృపార్సంబు నాపైె్ నిగ డింపు” మని 
ప్రియసేవకుం డెైన యుదధవుండు పల్లకిన నతనికిుఁ గంసమరా్నుం డిటినియిెుఁ; 
“బుర్ుషున కాతెకు నాతెయిె గుర్ువని యెిఱుంగుము; కుపథంబులం జనక, 
సనాెర్్వర త వ ై పర్మంబెైన మనిివాసంబునకుం జనుము; 
సర్ిమూలశకితసంపనుిండన ైన ననుి సాంఖ్ాయోగపర్ులు 
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నిర్ంతర్భావంబులందుుఁ బుర్ుషభావంబు గావించి తలంచుచుందుర్ు; మఱియు 
నేక ద్వి తిి చతుష్ాపద బహ్ుపాద్ాపాదంబులు న ై యుండు జీవజాలంబుల లోన 
ద్వి పాదంబులు గల మనుషుాలు మే్లు; వార్లలోన నిర్ంతర్ధ్ాాన గర షుఠ ల ైన 
యోగీందుిలుతతములు; వార్లలో సంద్ేహ్పర్ులచే నగాీహ్ుాండగు ననుి 
సతతవగుణగాీహ్ుానిుఁగా న ఱింగ  నిజచేతఃపంకజంబు నందు జీవాతె పర్మాతెల 
నేకంబుగాుఁ జేసర శంఖ్ చక ీగద్ా ఖ్డ్ శ్ార్గ ఙ్్ క్మోదకీ క్సుత భాభర్ణయుకుత ంగా 
న ఱుంగుచు నుండువార్లు పర్మయోగీందుి లనియు, బర్మజాఞ ను” 
లనియునుం జ ప్రప మఱియు“నవధూత యదు సంవాదం” బను 
పురాతనేతిహాసంబు గలదుుఁ సెప్ెపద నాకర ణంపుము. 

11-17- అవధూతసంభాషణ 

11-92-ఉతపలమాల 

పంకజనాభుుఁ డుదధవునిప్ెైుఁ గల కూర ెని జ ప్ెప నొపప న ం 
దంకిల్ల లేక యనిిద్వశలందుుఁ జర ంచుచు నితాతృపుత ుఁడెై 
శంకర్వేషధ్ార  యొక సంయమి యా యదురాజుుఁ జేర్ నే 
వంకనునుండి వచిు తన వానికి నిటిన  నర థ నేర్పడన్ .  

11-93-కంద పదాము 
అవధూత వల క నంతటుఁ 
బవిిమల విజాఞ న నిపుణ భవుాలు గుర్ువుల్  
తవిల్లన నిర్ువద్వనలువుర్ు 
నవనిన్  విజాఞ ని న ైతి నని పలుకటయున్ .  

11-94-వచనము 
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అంత యదుపవిర్ుండు “ద్ేహి లోభమోహాదులవర ాంచి జనారా్నుని నే విధంబునం 
జేర్వచుు? న ఱింగ ంపు” మనిన నతం డిటినియిె. 

11-95-సీస పదాము 
పర్ధన పర్ద్ార్ పర్దూషణాదులుఁ; 
 బర్వసుత చింతద్ాుఁ బర హ్ర ంచి 
ముద్వమిచే రోగము లుదయింప కటముని; 
 తనువు చంచలతను దగులకుండ 
బుద్వధసంచలతచేుఁ బొ దలక యట ముని; 
 శ్ేిషెంబు గళ్మునుఁ జేర్కుండ 
శకితయుకుత ల మద్వ సనిగ లిక ముని; 
 భకిత భావనచేతుఁ బరిఢుుఁ డగుచు 

11-95.1-తటేగతీి 

ద్ెైతాభంజను ద్వవాపాద్ార్వింద 
భజన నిజభకిత భావనుఁ బాిజుఞ ుఁ డగుచు 
నవాయానందమును బొ ందు ననుద్వనంబు 
నతుఁడు కర్ెవిముకుత ుఁడౌ ననఘచర త!  

11-96-ఉతపలమాల 

ద్ార్లయందుుఁ, బుతత ర ధన ధ్ానాము లందు ననేక భంగులం 
గూర మి సేయు మర్ుత యుఁ డతి ఘోర్ వియోగజ దుఃఖ్మగుిుఁడెై 
నేర్ుపు దకిక, చికుకవడి నీతి వివకే విహమనుడెై మనో 
భార్ముతోుఁ గపో తపతి భంగ  నిజంబుగ బో వు నషటమ్మై.  



[Type the company name] 2959 
 

23 ఏప్రిల్ 2014                    http://www.telugubhagavatam.com/ 

11-97-వచనము 
ఇందుల కొకక యితిహాసంబు గలదు; మహార్ణాంబున నొకక కపో తంబు 
ద్ార్సమే్తంగా నొకక నికేతనంబు నిర ెంచి యనోానా మోహాతిరేకంబునుఁ 
గ్ంతకాలంబునకు సంతానసమృద్వధగలద్వయిెై యపర మితంబు లయిన ప్రలిలు 
ద్వర్ుగాడుచుండుఁ గ్నిి మాసంబులు భోగానుభవంబునం బొ ర్లుచుండుఁ 
గాలవశంబున నొకక లుబధకుం డుర్ు లగడిాన నందు ద్ారాపతాంబులు 
దగులువడిన ధ్ెైర్ాంబు వదల్ల మోహాతిరేకంబునం గపో తంబు కళ్త ిపుతత ర 
సేిహ్ంబునం ద్ాను నందుుఁజొచిు యధ్వకచింతాభర్ంబునం గృశ్రభూతంబయిెాుఁ; 
గావున నతితీవంిబయిన మోహ్ంబు గ్ఱగా దట ి  గాన నిర్ంతర్ 
హ్ర ధ్ాానపర్ుండెై భూమి పవన గగన జల కృపీ్ట భవ సో మ సూర్ా కపో త 
తిల్లపస జలధ్వ శలభ ద్విరేఫ గజ మధు మక్ికా హ్ర ణ పాఠీన ప్రంగళా కుర్ర్ 
డింభక కుమార కా శర్కృ తసర్ప లూతా సుప్ేశకృతసముదయంబులు మొదలుగాుఁ 
గలవాని గుణగణంబు ల ఱింగ కొని యోగీందుిలు మ్మలంగుదు; ”ర్నిన. 

11-98-కంద పదాము 
ఇవి తెల్లయవలయు నాకును 
బవిిమలమతి వీనిుఁ ద్ెల్లయుఁ బలుకు మనంగాుఁ 
వివర్ము వినుమని కృషుణ ుఁడు 
సవినయుుఁడగు నుదధవునికిుఁ జయానుఁ జ ప్ెపన్ .  

11-99-వచనము 
ఇవిిధంబున భూమివలన సెైర్ణయు, గంధవహ్ునివలన బంధుర్ంబగు 
పరోపకార్ంబును, విషుణ పదంబువలనుఁ గాలసృషట గుణసాంగతాంబు లేమియు, 
నుదకంబువలన నితాశుచితింబును, నసరతపథునివలన నిర్ెలతింబును, 
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నిశ్ాకర్ పభిాకర్ుల వలన నధ్వకాలపసమతిజీవ గహీ్ణ మోక్షణంబులును, 
గపో తంబులవలనుఁ గళ్తి పుత ిసేిహ్ంబును, నజగర్ంబువలన సేిచాే 
విహార్సమాగతాహార్ంబును, వననిధ్వవలన నుతాసహ్ రోషంబులును, 
శలభంబువలన శకతయనుకూల కరాెచర్ణంబును, భృంగంబువలన 
సార్మాతగిహీ్ణ విశే్షంబును, సతంబేర్మంబువలనం గాంతావ ైముఖ్ాంబును, 
సర్ఘవలన సంగహీ్ గుణంబును, హ్ర ణంబువలనం జింతాపర్తింబును, 
జలచర్ంబువలన జిహాిచాపలాంబును, బింగళ్వలన యథాలాభసంతుషరటయుుఁ, 
గుర్ర్ంబువలన మోహ్పర తాాగంబును, డింభకువలన విచార్పర తాాగంబును, 
గుమార కవలన సంగతాాగంబును, శర్కార్ునివలనం దద్ేకనిషఠయు, 
దందశూకంబువలనం బర్గృహ్వాసంబును, నూర్ణనాభివలన 
సంసార్పర తాాగంబును, గణుందుర్ువలన లక్షాగత జాఞ నంబు 
విడువకుండుటయుననంగల వీని గుణంబు ల ఱింగ  మఱియుుఁ గామ కోీధ లోభ 
మోహ్ మద మాతసర్ాంబు లను నర షడిర్్ంబుల జయించి, 
జరామర్ణవిర్హితంబుగా వాయువశంబు సేసర, గాతపివితతిింబుకొఱకు షటకర్ె 
నిర్తుండయి, పుర్ నగర్ గాీమంబులు పర తాజించి పర్ితార్ణాంబుల 
సంచర ంచుచు, శరీర్ ధ్ార్ణార్థంబు నియతసిలపభోజనుండెై, ఖ్ేద మోదంబులు 
సర యకా భావించి లోభమోహ్ంబులు వర ాంచి, నిర ాతేంద్వయిుం డయి నన ి కాని 
యొండెఱుంగక యాతె నిషఠ చేుఁ బవితాింతఃకర్ణుండెైన యోగ  నాయందు 
గలయుం గావున. 

11-100-కంద పదాము 
మోహితుుఁడెై వసుకాంక్ా 
వాహినిలోుఁ జికిక కూీర్వశుుఁడౌ మనుజుం 
డూహాపో హ్ ల ఱుంగక 
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ద్ేహ్ము నలుఁగంగుఁ జేయు ద్ీనత న పుడున్ .  

11-101-వచనము 
ఇందులకుుఁ బురాతన వృతాత ంతంబు గలదు; సావధ్ానచితుత ండవ ై వినుము; 
మిథవలా నగర్ంబునుఁ బింగళ్ యను గణికార్తింబు గలదు; ద్ానివలనం గ్ంత 
పర జాఞ నంబుుఁ గంటి? నద్ెటినిన నమాెనిని ధనకాంక్ష జేసర యాతెసఖ్ుని 
మొఱంగ  ధనం బిచుువానిం జేకొని నిజనికేతనాభాంతర్ంబునకుం గ్నిచని రాతిి 
నిదలిేకుండుచుుఁ బుటభేదన విపణిమార్్ంబులుఁ బర్ాటనంబు సలుపుచు 
నిద్ాిలసా భావంబున జడనుపడి, యరాథ ప్ేక్షం దగ ల్ల తిర గ  యలసర, యాతె 
సుఖ్ంబు సేయునతండె భర్త యని చింతించి నారాయణు నిట ి  చింతింప నతని 
క ైవలాంబు సేర్వచుు నని విచార ంచి, నిజశయనసాథ నాద్వకంబు వర ాంచి వేగ ర్ంబ 
వాసుద్ేవ చర్ణార్వింద వందనాభిలాషరణియిెై ద్ేహ్ంబు విదుాత్రకార్ం బని 
చింతించి పర్మతతతవంబు నందుుఁ జితతంబు గీలుకొల్లసర ముకుత రాలయిెా నని 
యిెఱింగ ంచి. 

11-102-కంద పదాము 
ద్ేహ్ము నితాము గా దని 
మోహ్ముుఁ ద్ెగుఁ గోసర సరదధమునివర్తనుుఁడెై 
గేహ్ము వ లువడి నర్ుుఁడు 
తాసహ్మునుం జ ందు ముకితసంపద ననఘా!  

11-103-వచనము 
మఱియు నొకక విశ్ేషం బయిన పురాతనపుణాకథ వినుము; 
కనకావతీపుర్ంబున నొకక ధరామర్ుని కనాకార్తింబు గల; దవి 
ధూతిలకంబు ర్తిసమే్తంబు లగు కంకణంబులు ధర యించి 
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బంధుజనంబులకుుఁ బర్మాహిాదంబుగా ననింబు గావించుట కొఱకు 
శ్ాల్లతండులంబులు దంచునపుపడు ముసలగహీ్ణభార్ంబునుఁ గంకణంబు 
లతిరావంబుగా మొోయుచుండ నపపర్మపతివతి యందులకు నసహ్ాపడి 
యనిియు డుల్లచి యొకకటి నిల్లప్;ె నట ి గావునుఁ దతతఱపడక 
భగవద్ాయతతంబెైన యిేకచితతంబునం బసినిచితుత ల ై నర్ులు ముకుత లగుదుర్ు; 
గావున నవిద్ాావిదాలు నా మాయగా విచార ంచి, కేవల పశుమార్ు్ లు కాక 
షడు్ ణ ైశిర్ా సంసనుిల ైన యోగీశిర్ుల పగ ద్వ సుఖ్ంబు గోర్క యుండు వార్లు 
ముకుత లగుదుర్ు; సర్ింబును విషుణ మాయగాుఁ ద్ెల్లయు” మని యుదధవునికిం 
జ ప్రపన నతండు “ద్ేవా! నీర్ూపం బేలాగునం గానవచుు”ననిన నతం డిటినియిె; 
“భకితభావనపరాయణుండెై కృపార్స తతపర్ుండెై మితభాషణుండెై బొ ంకక 
కర్ెంబులు మదర్పణంబుగాుఁ జేసరన యతండు భాగవతుుఁడనం బర్ుఁగు; 
మతకథలును మజానెకర్ెంబులును వినుచు మతేసవకుల ైన భాగవతులం జూచి 
తన గృహ్ంబునకుం గ్నిపోయి, మజాన పూజన భోజన శయనా సనాద్వకంబులుఁ 
బర తుషుట లం జేసరన యతండెైనను భాగవతుండనుఁ బడు; నిటెి ంతకాలంబు 
జీవించు, నంతకాలంబును నడపునతండు మదూిపంబున వ ైకుంఠనిలయంబు 
నొందు; నద్వయునుం గాక గంధ పుషప ధూప ద్ీప న ైవేదాంబుల 
లక్మెసమే్తుండన ై, శంఖ్ చక ీగద్ాశ్ార్గ ఙ్ఞ్ ద్వ యుకుత ుఁడ న ైన ననుి శుక సనకాద్వ 
యోగీందుిలును, నంబరీష విభీషణ ర్ుకాెంగదులు మొదలు గాుఁగల 
భాగవతులును, శ్ాసాత ర చార్చోద్వతులు గాక భకిత భావనావిశ్ేషంబున నేమఱక 
నితాంబును జింతనాయతుత ల ై యెిఱింగ ర ; మధురాపుర్ంబునకు హ్లాయుధ 
సమే్తుండన ై యిే నర్ుగుచ ,ో గోప్రక లోప్రకలు లేక భకితయోగంబునుఁ జింతించి 
ముకతల ై; ర ద్వ భకితయోగపకిా ర్ం” బని యుదధవునికిం జ ప్రపన. 

11-104-కంద పదాము 
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ధ్ాానం బేకియీ నిలుచును? 
ధ్ాానం బే రీతిుఁ దగు? నుద్ాతతచర తాి! 
ధ్ాానపకిార్ మంత య 
నూనంబుగుఁ జ పుప మయా యురీిర్మణా!  

11-105-వచనము 
అని యడిగ న నయాాదవేందుిం డిటిని పలుకం ద్ొడంగ ; “ద్ార్ు మధాభాగంబున 
ననలంబు సూక్షెర్ూపంబున వర తంచు చందంబున నందంబెై సకలశరీర్ుల 
యందు నచేేదుాండు నద్ాహ్ుాండు నశ్లషుాండున ైన జీవుండు వసరంచి 
యుండు” ననిన హ్ర కి నుదధవుం డిటినియిె; “సనక సనందనాద్వ యోగీందుిలకు 
యోగమార్్ం బేరీతి నానతిచిుతి, వద్వ యేివిధం? బానతీయవే” యని 
యభార థంచిన నతం డిటినియిె; “వార్లు చతుర్ుెఖ్ు నడిగ న నతండు, “నేనును 
ద్ెల్లయనేర్” ననిన వార్లు విసెయం బందుచుండ నేనా సమయంబున 
హ్ంససిర్ూపుండ న ై వార్ల క ఱింగ ంచిన తెఱుంగు వినుము; 
పంచేంద్వయింబులకు దృషటం బయిన పద్ార్థం బనితాంబు; నితాదృషరట  బహి్ెం బని 
తెల్లయవలయు; ద్ేహి కరాెర ాత ద్ేహ్ుండెై సంసార్మమతలు నిర్సరంచి, 
నిశులజాఞ న యుకుత ండెై మతపదపాిపుత ండగు; సిపిలబధ పద్ార్థంబు నిజంబు గాని 
కియీుఁ గరాెనుభవపర్ాంతంబు కళేబర్ంబు వర తంచు నని సాంఖ్ాయోగంబున 
సనకాదుల క ఱింగ ంచిన విని, బహి్ె మొదల ైన ద్ేవత ల ఱింగ ర ; వార వలన 
భూలోకంబునుఁ బసిరదధం బయిెా; నద్వగావున నీవును న ఱింగ కొని, 
పుణాాశమీంబులకుం జను; మసెద్ీయ భకితయుకుత ండును, 
హ్ర పరాయణుండున ైన యతని చర్ణర్జఃపుంజంబు తన శరీర్ంబు సో ుఁకజేయు 
నతండును, ముద్ాిధ్ార్ణపర్ులకును హ్ర  ద్వవానామంబులు ధర యించు 
వార్లకు ననోిదకంబుల నిడు నతండును, వాసుద్ేవభకుత లం గని హ్ర ించు 
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నతండును, భాగవతు” డని చెప్రప మఱియు “సర్ిసంగపర తాాగంబు సేసర, 
యొండెఱుంగక ననేి తలంచు మానవునకు భుకిత ముకిత పది్ాయకుండన ై 
యుండుదు” నని యానతిచిున నుదధవుండు “ధ్ాాన మార్్ంబే రీతి? 
యానతీయవలయు” ననిన హ్ర  యిటినియిె; ఏకాంత మానసుల ై హ్సాత బాంబు 
లూర్ుదియంబున సంధ్వంచి, నాసాగంీబున నీక్షణంబు నిల్లప్ర, 
పాిణాయామంబున ననుి హ్ృదయగతుంగాుఁ దలంచి, యష్ాట దశ 
ధ్ార్ణాయోగసరదుధ  ల ఱింగ , యందణిమాదులు పధి్ాన సరదుధ లుగాుఁ ద్ెల్లసర, 
యింద్వయింబుల బంధ్వంచి, మనం బాతెయందుుఁ జేర ు, యాతెనాతెతోుఁ 
గీల్లంచిన బహి్ెపదంబుుఁ బొ ందు; భాగవతశ్ేషీుఠ  ల్లతర్ధర్ెంబులు మాని ననుిం 
గాంతుర్ు; తొలి్ల పాండునందనుుఁడగు నర్ుా నుండు యుదధర్ంగంబున విష్ాదంబు 
నొంద్వ యిటి యడిగ న నతనికి నేుఁ జ ప్రపన తెఱం గ ఱింగ ంచెదుఁ; 
జరాచర్భూతంబయిన జగంబంతయు మద్ాకార్ంబుగా భావించి, 
భూతంబులందు నాధ్ార్భూతంబును, సూక్షెంబులందు జీవుండును, 
దురా్యంబులందు మనంబును, ద్ేవతలందుుఁ బదెగర్ుాండును, వసువులందు 
హ్వావాహ్ుండును, నాద్వతుాలందు విషుణ వును, ర్ుదుిలందు 
నీలలోహితుండును, బహి్ెలందు భృగువును, ఋషులందు నార్దుండును, 
ధ్ేనువులందుుఁ గామధ్ేనువును, సరదుధ లయందుుఁ గప్రలుండును, 
ద్ెైతుాలయందుుఁ బహిిాదుండును గహీ్ంబులందుుఁ గళానిధ్వయును, 
గజంబులయం ద్ెైరావతంబును, హ్యంబులయం దుచెైుశరేవంబును, 
నాగంబులందు వాసుకియును, మృగంబులందుుఁ గేసర యు, నాశమీంబులందు 
గృహ్సాథ శమీంబును, వర్ణంబులయం ద్యంకార్ంబును, నదులందు గంగయు, 
సాగర్ంబుల యందు దుగధసాగర్ంబును, నాయుధంబులందుుఁ గార్ుెకంబును, 
గ ర్ు లందు మే్ర్ువును, వృక్షంబుల యందశితథంబును, నోషధుల యందు 
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యవలును, యజఞంబుల యందు బహి్ెయజఞంబును, వతింబులం దహింసయు, 
యోగంబులం ద్ాతెయోగంబును, సీత రల యందు శతర్ూపయు 
భాషణంబులయందు సతాభాషణంబును, ఋతువులందు వసంతాగమంబును, 
మాసంబులలో మార్్శ్రరి్ంబును, నక్షతంిబులలో నభిజితుత ను, యుగంబులందుుఁ 
గృతయుగంబును, భగవద్ాకార్ంబులందు వాసుద్ేవుండును, యక్షుల లోుఁ 
గుబేర్ుండును, వానర్ులం ద్ాంజనేయుండును, ర్తింబు లందుుఁ 
బదెరాగంబును, ద్ానంబులలోననిద్ానంబును, ద్వథు లయం ద్ేకాదశియు, 
నర్ులయందు వ ైషణవుండెై భాగవతపవిర్తనం బవిర తంచువాుఁడును, నివియనిియు 
మద్విభూతులుగా న ఱుంగు" మని కృషుణ ం డుదధవునకు నుపనాసరంచిన 
వ ండియు నతం డిటినియిె. 

11-106-కంద పదాము 
వరాణ శమీధర్ెంబులు 
నిర్ణయముగ నాన తిముె నీర్జనాభా! 
కర్ణర్సాయనముగ నవి 
వర ణంపుము, విన ద నేుఁడు వనర్ుహ్నేతాి!  

11-107-వచనము 
అనినం గృషుణ ండు నాలుగు వర్ణంబుల యుతపతితయు నాలుగాశమీంబుల కిటిటటిట  
వర్ింబు లనియును, నాలుగు వేదంబులం జ ప్రపన ధర్ెంబులును, బవిృతిత  
నివృతిత  హేతువు లగు పురాణేతిహాస శ్ాసత రంబులును, వ ైరాగావిజాఞ నంబులును 
నివి మొదలుగాుఁ గలవనిియు న ఱిగ ంచి, “సర్ిధరాెనపర తాజా మామ్ేకం 
శర్ణం వజి” యను నుపనిషతుత లాంబగు గీతావచన పికార్ంబున న విుఁడేని నా 
యందు మతి గల్లగ  వర తంచు వాుఁడు నేనని పలుకంబడుుఁ; బెకుక విధంబుల 
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వాదంబు లేల? యని యెిందును దగులువడక నామీుఁదుఁ దలంపు గల్లగ  
వర తంపు” మనిన నుదధవుం డిటినియిె. 

11-108-కంద పదాము 
తెల్లయనివి కొనిి సెప్రపతి; 
తెల్లయంగల వ లి నింకుఁ ద్ెలుపుము కృష్ాణ ! 
వల న ఱిుఁగ  మ్మలుఁగవలయును 
నల్లనాసనజనక! భకతనతపదయుగళా!  

11-109-వచనము 
అని యుదధవుం డడగ నం బిబుదధమనసుకం డయిన పుండరీకాక్షుండు “నీ 
పశిింబులు దురి్భంబు లయినను వినుము; నియమ శమ దమాదులు 
దపంబును సుఖ్దుఃఖ్ంబులు సిర్్ నర్కంబులుననం బర్ుఁగ నవి యిెవిి, 
దర దుిం డెటిటవాుఁ డమశిర్ుండెవిం, డని నీవు ననిడిగ న యర్థంబు ల లి వేఱువేఱ 
వివర ంచెద; మౌనవతి బహి్ెచర్ా క్షమా జప తపంబులును, 
నతిథవసతాకర్ంబును, బర్హితంబును, జ్రాాద్వర్హితతింబును ననునివి 
మొదల ైనవి నియమంబు లనందగు; నింద్వయినిగహీ్ంబును, శతుిమిత ి
సమతింబును, శమం బనం బర్ుఁగు; మూఢజనులకు జాఞ నోపద్ేశంబును, 
గామాతాాగంబును, సమదర్శనంబును, వ ైషణవ సమూహ్ంబులతోడి భకితయుుఁ, 
బాిణాయామంబును, జితతశుద్వధయు నను నివి కల్లమివిదా యనంబడు; 
శమదమాద్వ గుణర్హితుండును, మదాకిత విర్హితుండును నగుట యవిదా 
యనందగుుఁ; జితతశుద్వధ  గల్లగ  నితాతృపుత ండౌట దమం; బిటిట  నియమాద్వ గుణ 
సహితతింబును మదాకితయుకితయు ననునద్వయిే సుఖ్ంబు; నన ిఱుంగలేక 
తమోగుణంబునం బర్ుఁగుటయిె దుఃఖ్ం బనంబడు; బంధు గుర్ు జనంబుల యెిడ 
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భేదబుద్వధ  నొంద్వ, శరీర్ంబు నిజగృహ్ంబుగా భావించినవాుఁడె దర దుిం; డింద్వయి 
నిర్సనుండును, గుణ సంగ విర్కుత ండు న ైనవాుఁడె యిాశిర్ుండు; నాయందుుఁ 
దలంపు నిల్లప్ర, కర్ెయోగంబునందును, భకిత యోగంబునందును వాతసలాంబు 
గల్లగ  జనకాదులు క ైవలాంబుుఁ జ ంద్వర ; భకితయోగంబునం జేసర బల్ల పహిిాద 
ముచుకుంద్ాదులు పర్మ పదపాిపుత ల ై; ర్ద్వ గావున నిద్వ యిెఱింగ  నిర్ంతర్ 
భకితయోగం బధ్వకంబుగా నీ మనంబున నిలుపుము; మృణెయంబెైన ఘటంబున 
జలంబులు జాలుగ్ను తెఱంగున ద్వనద్వనంబునకు నాయువు క్షయం బెై 
మృతుావు సనిిహితం బెై వచుుుఁ గావున నిద్వ యిెఱింగ  నిర్తంర్ంబును 
ననేిమఱక తలంచుచుండు నతండు నాకుం బిియుండు. 

11-110-కంద పదాము 
గర్ామునుఁ బర జాఞ నము 
నిర్ార్మ్మై యుండు జీవునికుిఁ దుద్వ నతుఁ డా 
విర్ూాతుుఁ డెైనుఁ జ డు నం 
తరాావంబెైన బో ధ మంతయు ననఘా!  

11-111-వచనము 
అట ి  గావున జనుండు బాలా క ైశ్లర్ క్మార్ వయోవిశ్ేషంబుల వ నుకన ైననుం, 
బెదాయిెైన వ నుకన ైనను, నన ిఱింగ నేనిుఁ గృతకృతుాండగుుఁ; సంపద్రాింధుం 
డెైన నంధకార్కూపంబునం బడు; వానిం దర దుినింగాుఁ జేసరన జాఞ నియిెై 
యసెతాపద్ార్వింద వందనాభిలాషరయిెై ముకుత ండగు; నట ి గావున 
ద్ేహాభిమానంబు వర ాంచి యిెైహికాముషరెక సుఖ్ంబులుఁ గోర్క మనంబు 
గుద్వయించి యేి ప ి దుా  ననుిుఁ దలంచువాుఁడు వ ైకుంఠపద పాిపుత ండగు; నేను 
నతని విడువంజాలక వ నువ ంట నర్ుగుదు; నార్ద్ాద్వ మునులు భకిత 
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భావంబునం జేసర నా ర్ూపం బైె” ర్ని యుదధవునకుం జ ప్రపన, నతండు మఱియు 
నిటినియిె. 

11-112-కంద పదాము 
అయాా! ద్ేవ! జనారా్న! 
న యాంబున సృషరటకర్త నేర్పర యిెై తా 
నొయాన నడపును న విుఁడు 
సయాన న ఱిుఁగ ంపవయా! సర్ిజఞనిధ్ీ!  

11-113-వచనము 
అనుటయు హ్ర  యుదధవునకుం జ ప్ెప; “నట ి  మతే్రర తంబుల ై మహ్ద్ాద్వ 
గుణంబులు గూడి యండం బెై యుదావించె; నా యండంబువలన 
నేనుదావించితి; నంత నా నాభివివర్ంబున బహి్ె యుదయించె; సాగరార్ణా 
నద్ీ నద సంఘంబులు మొదలుగాుఁ గల జగనిిరాెణంబు లతనివలనం 
గల్లపంచితి; నంత శతానందునకు శతాబాంబులు పర పూర్ణం బైెన ధ్ాతిి 
గంధంబునందడంగు; నా గంధం బుదకంబునం గలయు; నా యుదకంబు 
ర్సంబున ల్మనంబగు; నా ర్సంబు తేజఞర్ూపంబగు; నా తేజంబు ర్ూపంబున 
సంకమీించు; నా ర్ూపంబు వాయువందుం గలయు; వాయువు 
సపర్శగుణసంగాీహ్ాం బెైన సపర్శగుణం బాకాశంబున లయంబగు; నా 
యాకాశంబు శబాతనాెతచిే గసీరయింపుఁబడిన నింద్వయింబులు మనోవ ైకార క 
గుణంబులం గూడి యిాశిర్ునిం బొ ంద్వ, యిాశిర్ర్ూపంబు ద్ాలుు; నేను 
ర్జససతతవతమోగుణ సమే్తుండన ై తిిమూర్ుత లు వహించి, జగదుతపతిత  సరథతి లయ 
కార్ణుండన ై వర తలుి దుుఁ; గావున నీ ర్హ్సాంబు నీకు నుపద్ేశించితిుఁ, 
బర్మపావనుండవుుఁ బర్మభకిత యుకుత ండవుుఁ గ”మెని చెప్ెప; నంత. 
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11-114-ఆటవ లద్వ 
ర్ూపు లేని నీకు ర్ూఢిగా యోగులు 
ర్ూపు నిల్లప నినుి ర్ుచిర్భకితుఁ 
గ్ల్లు యుండుి; వార కోర్ుకల నిచెుద 
వేమిలాగు? నాకు న ఱుుఁగుఁ బలుకు.  

11-115-వచనము 
అని యుదధవుం డడిగ న నారాయణుం డిటినియిె; “నేను సర్ివర్ణంబులకు 
సమంబెైన పూజాపకిార్ం బెఱింగ ంచెద; నాచార్ంబునంజేసర యొకటిుఁ 
బాష్ాణమృణెయద్ార్ువులం గల్లపంచి, నా ర్ూపంబుగా నిల్లపకొని కొందఱు 
పూజింతుర్ు; కాంసా తపిు ర్జత కాంచన పతిిమావిశ్ేషంబు లుతతమంబు; ల్లట ి  
నా పతిిమార్ూపంబు లందు మద్ాావంబుంచి కొల్లునవార కి నేుఁ 
బసినుిండనగుదు; నీ లోకంబున మనుషుాలకు ధ్ాానంబు నిలువనేర్దు; 
గావునం బతిిమా విశే్షంబు లనేకంబులు గలవు; వానియందు 
సౌందర్ాసార్ంబులు మనోహ్ర్ంబులున ైన ర్ూపంబుల మనఃపసినుిండన ై నే 
నుండుదుుఁ; గావున దుగాధ ర్ణవశ్ాయిుఁగా భావించి ధ్ౌతాంబరాభర్ణ 
మాలాానులేపనంబులను, ద్వవాాని పానంబులను, ష్ో డశ్లకత పకిార్ంబుల 
రాజఞపచార్ంబులను, బాహ్ాపూజా విధ్ానంబుల నాచర ంచి మతసంకల్లపతంబు 
ల ైన పద్ార్థంబులు సమర పంచి, నితాంబును నాభాంతర్పూజావిధ్ానంబులం 
బర తుషుట నిం జేసర; ద్వవాాంబరాభర్ణ మాలాశ్లభితుండును, శంఖ్ చక ీ
కిరీటాదాలంకార్ భూషరతుండును, ద్వవామంగళ్విగహీ్ుండునుగాుఁ దలంచి 
ధ్ాానపర్వశుండెైన యతండు నాయందుుఁ గలయు; నుదధవా! నీ వీ పకిార్ంబు 
గర షఠ నిష్ాఠ తిశయంబున యోగనిషుఠ ండవ ై, బదర కాశమీంబు సేర  మతకథవతం బైెన 
సాంఖ్ాయోగం బంతర్ంగంబున నిలుపకొని, కల్లయుగావసాన పర్ాంతంబు 



[Type the company name] 2970 
 

23 ఏప్రిల్ 2014                    http://www.telugubhagavatam.com/ 

వర తంపు” మని యపపమే్శిర్ుండానతిచిున నుదధవుండు 
నానందభర తాంతర్ంగుం డెై తతాపద్ార్విందంబులు హ్ృదయంబునం జేర్ుుకొని, 
పావనంబెైన బదర కాశమీంబునకు నర గ ” నని శుకుండు పరీక్ినిరేందుినకుం 
జ పుపటయు. 

11-116-కంద పదాము 
చెప్రపన విని రాజేందుిుఁడు 
స పపడ శ్రకీృషుణ కథలు చోదాము గాుఁగం 
జ ప్రపనుఁ దనియదు చితతం 
బొ పపుఁగ మునిచంద!ి నాకు యోగులు మ్మచున్ .  

11-117-తేటగతీి 

అంతటను గృషుణ ుఁ డేమయిెా? నర్సరచూడ 
యదువు ల ట ట లు వర తంచి రేర్పడంగ 
ద్ాిర్కాపటటణం బెవిిధమున నుండె 
మునివర్శ్ేషీఠ ! యానతీ ముదముతోడ.  

11-18- శ్రీకృషణ  నిరాాణంబు 

11-118-వచనము 
అనిన రాజునకు శుకుం డిటినియిె “నట ి  వాసుద్ేవుం డనాాయ పవిర్తకులగు 
దుషుట ల సంహ్ర ంచి, నాాయపవిర్తకులగు శిషుట లుఁ బర పాలనంబు సేసర, బలరామ 
సమే్తంబుగా ద్ాిర్కానగర్ంబు వ డల్లనం గని యాదవులు దమలోుఁ ద్ాము 
మద్వరాపానమతుత ల ై మతసర్ంబున నుతాసహ్కలహ్ంబునకుం గమకించి, కర  
తుర్గ ర్థ పద్ాతిబలంబులతో ననర్్ళ్ంబుగా యుదధసనిదుధ ల ై, 
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యుదధంబునకుం జొచిు మునిశ్ాపకార్ణంబున నుతుత ంగంబు లయిన తుంగ 
సమూహ్ంబుల బడలుపడంగుఁ బొ డుచుచు, వేయిుచుం ద్ాుఁకు నపుపడు 
నవియును వజాియుధ సమానంబుల ై తాుఁకిన భండనంబునం బడి ఖ్ండంబుల ై 
యొఱగు కబంధంబులును, వికలంబుల ైన శరీర్ంబులును, విభషిటంబుల ైన 
ర్థంబులును, వికటంబుల ైన శకటంబులును, వాిల డు నశింబులును, మొొగ ్డి 
గజంబులున ై, యయోాధనంబున నందఱుం బొ ల్లయుటకు నగ  నగధర్ుండును 
రాముండునుం జనిచని; యంత నీలాంబర్ుం డొకక తోివంబో యి యోగమార్్ంబు 
నననంతునిం గలసె; నపపర్మే్శిర్ుండు మఱియొక మార్్ంబునం జని యొకక 
నికుంజపుంజంబు చాట న విశమీించుటంజేసర చర్ణంబు వేఱొ క చర్ణంబు మీుఁద 
సంఘటించి చంచలంబుగా వినోదంబు సలుపు సమయంబున నొకక లుబధకుండు 
మృగయార్థంబుగా వచిు ద్వకుకలు నికిక నిరీక్ించుచుండ, వృక్షంబు చాట న 
నపపర్మపుర్ుషుని చర్ణ కమలంబు హ్ర ణకర్ణంబు గాుఁబో లునని ద్ానిం గని 
శర్ంబు శరాసనంబునందు సంధ్ానంబు సేసర యిేసరన నతండు హాహార్వంబునం 
గదలుచుండ నపపర్మే్శిర్ుని సనిిధ్ానంబునకు వచిు జగనాిథుంగాుఁ ద్ెల్లసర, 
భయంబున “మహాపరాధుండను; బాపచితుత ం డను; గుటిలపచిార్ుండ” నని 
యనేకవిధ ద్ీనాలాపంబులం బలుకుచు బాషపజలధ్ారాసరకతవదనుండెైన, 
సరోజనేతుిండు వానిం గర్ుణించి యిటినియిె; “నీ వేల జాల్లంబడెదు? పూర్ిజనె 
కర్ెంబు ల ంత వార క ైన ననుభావాంబులగుం గాని యూర్క పో వనేర్వు; నీవు 
నిమితతమాతుిండ; వింతియ కాని” యని వానికిం ద్ెల్లప్రన వాుఁడును 
“మహాపరాధుల ైన వార్ూర్క పో వర్ు; ద్ేవ గుర్ు వ ైషణవ ద్యిహ్ులకు నిలువ 
న టిగు” నని పవితాింతఃకర్ణుండెై పాియోపవేశంబునం బాిణంబులు వర ాంచి 
వ ైకుంఠపదపాిపుత ండయెిా నపుపడు. 

11-119-కంద పదాము 



[Type the company name] 2972 
 

23 ఏప్రిల్ 2014                    http://www.telugubhagavatam.com/ 

ద్ార్ుకుుఁడు గనియిె నంతటుఁ 
జార్ు నిర్ూఢావధ్ాను సర్ిజుఞ  హ్ర న్  
మే్ర్నగధ్ీర్ు దనుజవి 
ద్ార్ుని నేకాంతపర్ునిుఁ దదాయు న మిెన్ .  

11-120-వచనము 
కని యతాంతభయభకితతాతపర్ాంబుల ముకుళిత కర్కమలుండెై యిటినియిె. 

11-121-తేటగతీి 

నినుిుఁజూడని కనుిలు నిషులములు 
నినుి నొడువని జిహ్ిద్ా నీర్సంబు 
నినుిుఁ గానని ద్వనములు నిందాము లగుుఁ 
గనుిలను జూచి మముెను గార్వింపు.  

11-122-వచనము 
అనుచు నా ద్ార్ుకుండు నిరేిదనపర్ుండెై యిటిని వినివించె; 
“యాదవసముదంి బడంగ ; బంధు గుర్ు మిత ిజనంబు లకకడకకడం బో యిర ; 
ద్ాిర్కకుం బో యి సుహ్ృజానంబులతోడ నేమందు?” నని పలుకునవసర్ంబున 
ద్వవాాయుధంబులును, ద్వవా ర్థర్థాంబులు నంతరాధ నంబు నొంద్ె; 
నారాయణుండు వానితో“ నకూీర్విదుర్ులకు నీవృతాత ంతం బంతయుుఁ జ పుపము; 
సవాసాచిం గని సీత ర బాల గుర్ు వృదధ  జనంబులుఁ గర పుర్ంబునకుం గ్నిచను 
మనుము; ప ” మెనిన వాుఁడును మర్ల్ల చని కృషుణ ని వాకాంబులు 
సవిసతర్ంబుగాుఁ జ ప్ెప; నట ి  సేయు నాలోన ద్ాిర్కానగర్ంబు పర పూర్ణజలంబెై 
మునింగ ; నంత న విర కిం జనరాకయుండె నపపర్మే్శిర్ుండును శతకోటి 
సూర్ాద్వవాతేజఞ విభాసరతుండెై వ డల్ల నార్ద్ాద్వ మునిగణంబులును, 
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బహి్ెర్ుద్ాిద్వద్ేవతలును, జయజయశబాంబులతోడం గదల్లరా నిజపదంబున 
కర గ ; ననాిరాయణ విగహీ్ంబు జలధ్వ పాింతంబున జగనాిథసిర్ూపంబెై 
యుండె” నని శుకుండు పరీక్ినిరేందుినకుం జ ప్ెప" నని చెప్రప. 

11-123-కంద పదాము 
ఈ కథ వినిను వాిసరన 
బాికటముగ లక్ిె యశము భాగాము గలుగుం 
జేకొని యాయువు ఘనుుఁడెై 
లోకములో నుండు నర్ుుఁడు లోకులు వొగడన్ .  

11-124-చంపకమాల 

నగుమొగమున్  సుమధామును నలిని మే్నును లచిుకాటప 
టటగు నుర్మున్  మహాభుజము లంచితకుండలకర్ణముల్  మద్ే 
భగతియు నీలవేణియుుఁ గృపార్సదృషరటయుుఁ గలు్  వ నుిుఁ డి 
ముెగుఁబొ డసూపుుఁగాతుఁ గనుమూసరనయపుపడు విచిునపుపడున్ .  

11-19- పూర ణ 

11-125-కంద పదాము 
రాజీవసదృశనయన! వి 
రాజితసుగుణా! విద్ేహ్రాజవినుత! వి 
భాిజితకీర త సుధ్ావృత 
రాజీవభవాండభాండ! ర్ఘుకులతిలకా!  

11-126-మాల్లని 
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ధర్ణిదుహితృర్ంతా! ధర్ెమారా్ నుగంతా! 
నిర్ుపమనయవంతా! నిరా్రారాతిహ్ంతా!  
గుర్ుబుధసుఖ్కరాత ! కోసలక్ోణిభరాత ! 
సుర్భయపర హ్రాత ! సూర చేతోవిహ్రాత ! 

11-127-గదాము 
ఇద్వ శ్ర ీపర్మే్శిర్కర్ుణాకల్లత కవితావిచితి కేసనమంతిిపుతత ర సహ్జపాండితా 
పో తనామాతాప్రియశిషా వ ల్లగందల నార్య నామధ్ేయ పణిీతంబెైన 
శ్రమీహాభాగవతంబను మహాపురాణంబు నందుుఁ గృషుణ ండు భూభార్ంబు వాప్ర 
యాదవుల కనోానా వ ైరానుబంధంబుుఁ గల్లపంచి, వార్ల హ్తంబు 
గావించుటయు, విద్ేహ్రి్భ సంవాదంబును, నారాయణ ముని చర తంిబును, 
నాలుగు యుగంబుల హ్ర  నాలుగువర్ణంబుల ై వర తంచుటయు, బహిాెద్వ ద్ేవతలు 
ద్ాిర్కానగర్ంబునకుం జని కృషుణ ం బాిర థంచి నిజపదంబునకు ర్మెనుటయు, 
నవధూత యదు సంవాదంబును, నుదధవునకుుఁ గృషుణ ం డనేకవిధంబు ల ైన 
యుపాఖ్ాానంబు ల ఱింగ ంచుటయు, నారాయణపకిార్ం బంతయు ద్ార్కుం 
డెఱింగ వచిు ద్ాిర్కానివాసులకుం జ పుపటయుుఁ, గృషుణ ండు దన 
ద్వవాతేజంబుతోుఁ బర్మాతెం గూడుటయు నను కథలు గల యిేకాదశ 
సకంధము. 
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పో తన తలెుగు భాగవతము 

ద్ాిదశ సకంధము  

12-1- ఉపో ద్ాా తము 

12-1-కంద పదాము 
శ్ర ీమర్ుదశనపతిశయన! 
కామితమునిరాజయోగ కలపదుిమ! యు 
ద్ాధ మ! ఘనజనకవర్నృప 
జామాతృవరేశ! రామచందిమహమశ్ా!  

12-2-వచనము 
మహ్నీయగుణగర షుఠ లగు నముెనిశ్ేషీుఠ లకు నిఖిల పురాణవాాఖ్ాాన వ ైఖ్రీ 
సమే్తుండెైన సూతుం డిటినియిె; నట ి  పరీక్ినిరేందుినకు శుకయోగీందుిండు 
వాసుద్ేవ నిరాాణ పర్ాంతంబుుఁ దజానె కర్ెంబులు సెప్రపన విని సంతసంబంద్వ 
యనిర్పాలపుంగవుండు “మహాతాె! నారాయణ కథా పపించంబును, 
దదు్ ణంబులును, నాచార్విధ్వయును, జీవాతెభేదంబును, 
హ్ర పూజావిధ్ానంబును, జాఞ నయోగపకిార్ంబు ననునవి మొదల ైనవి 
యిెఱింగ ంచి విజాఞ నవంతుగాుఁ జేసర మనిించితి; వింక భావి కార్ాంబు లనిియు 
న ఱింగ ంపు” మనిన శుకుండు రాజున కిటినియిె. 

12-3-కంద పదాము 
నర్వర్! యిా పశిిమునకు 
సర  సెపపుఁగ రాదు; నేను సామర్థయముచేుఁ 
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బర కించి నీకుుఁ జ పపదుఁ 
గర్ మొపపుఁగ భావికాలగతులన్ వర్ుసన్.  

12-2- రాజుల యుతపతిత  

12-4-వచనము 
అందు రాజులపకిార్ం బెఱింగ ంచెద; బృహ్దథిునకుుఁ బుర్ంజయుండు పుట ట ; 
వానికి శునకుం డన డివాుఁడు మంతిి యైెి పుర్ంజయునిం జంప్ర తా రాజాం 
బేలుచుండు; నంతుఁ గ్ంతకాలంబున కతనికిం గుమార్ుండు దయించిన వానికిుఁ 
బది్య ాతననామం బిడి పటటంబుగట ట ; నా భూభుజునకు విశ్ాఖ్ర్ూపుం 
డుదయింపంగలం; డాతనికి నంద్వవర్ధనుండు జనిెంచు; నీ యేివుర్ు 
నూటముపపద్వ యిెనిమిద్వ సంవతసర్ములు వసుంధరా పర పాలనంబునం బెంపు 
వడయుదుర్ు; తదనంతర్ంబ శిశునాగుం డను పార థవుం డుదయించు; నా 
మూరాధ భిషరకుత నకుుఁ గాకవర్ుణ ండు, నా రాజనుానకు క్ేమవర్ుెుఁ 
డుదయింపుఁగలం; డా పృథీిపతికి క్ేతజిుఞ ం, డతనికి విధ్వసార్ుుఁడును, విధ్వసార్ున 
కజాతశతుిండు, నా భూపాలునకు దర్ాకుండును, దర్ాకునికి నజయుండు, 
నతనికి నంద్వవర్ధనుండు, నతనికి మహానంద్వయు ననంగల శ్ ైశునాగులు 
పదుండుి నర్పాలకు లుదావించి షషుట యతతర్తిిశతి హాయనంబులు గల్లకాలంబున 
ధరాతలం బేలుదు; ర్ంతట మహానంద్వకి శూదసిీత ర గర్బంబున నతి బలశ్ాల్ల 
యయిన మహాపదెవతి యను నందనుం డుదయించు; నతనితో క్షతిియవంశం 
బడంగ పో ుఁ గల ద్ా సమయంబున నర్పతులు శూదిపాియుల ై ధర్ెవిర్హితుల ై 
తిర్ుగుచుండ మహాపదుెనకు సుమాలుాం డాద్వగాుఁ గల యెినమండుి కుమార్ు 
లుదయించెదర్ు; వార్ు నూఱు సంవతసర్ంబులు క్ోణితలం బేల ద; ర్ంతటుఁ 
గార్ుెకుండు మొదలుగా రాజనవకంబు నంద్ాఖ్ాలం జనియించు; నా 
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నవనందులనొక భూసురోతతముం డునూెలనంబు సేయు; నపుపడు వార్ు 
లేమిని మౌర్ుాలు గ్ంతకాలం బీ జగతీతలంబు నేలుదు; ర్తతఱి నా భూద్ేవుండు 
చందగిుపుత ండనువానిం దన రాజాం బందు నభిషరకుత ంగాుఁ జేయంగలం; డంత నా 
చందగిుపుత నకు వార సార్ుండును, వానికి నశ్లకవర్ధనుండు, నతనికి 
సుయశసుసను, వానికి సంయుతుుఁ డమెహ్నీయునకు శ్ాల్లశూకుం, డతనికి 
సో మశర్ుెండు, వానికి శతధనుిండు, నవీిర్ునకు బృహ్దథిుండు 
నుదయించెదర్ు; మౌర్ుాలతోుఁజేర న యిా పదుగుర్ును సపతతిింశదుతతర్ 
శతాబాంబులు నిషకంటకంబుగా భూపర పాలనంబు సేసెద; రా సమయంబున 
బృహ్దథిుని సేనాపతి యగు పుషామితుిుఁడు, శుంగానియుుఁ డతని వధ్వంచి 
రాజాంబు గ ైకొను; నతనికి నగ ిమితుిండను నర్పతి బుటటుఁగలవాుఁ; డాతనికి 
సుజేాషుఠ ండు, సుజేాషుఠ నకు వసుమితుిండు, నతనికి భదకిుండును, భదకిునకుుఁ 
బుళిందుండు, నా శూర్ునకు ఘోషుండును, వాని కి వజమిితుిండును, నతనికి 
భాగవతుండును, వానికి ద్ేవభూతియు నుదావించెద; రీ శుంగులు పదుండుిను 
ద్ాిదశ్లతతర్శత హాయనంబు లురీిపతు లయిెాద; ర్ంతమీదుఁట శుంగకుల 
సంజాతుండెైన ద్ేవభూతిని గణాిమాతుాండగు వసుద్ేవుండనువాుఁడు 
వధ్వయించి, రాజాం బేలు; వానికి భూమితుిండు, నమెహానుభావునకు 
నారాయణుండునుుఁ గల్లగ దర్ు; కణివంశజుల ైన వీర్లు మునూిటనలువద్ేను 
సంవతసర్ంబులు మే్ద్వనీతలం బేలుదుర్ు; మఱియును. 

12-5-కంద పదాము 
చతుర్త నీ క్ితి నేల్లయు 
మతిమోహ్ము విడువలేక మానవనాథుల్ 
సతతముుఁ దమ కీ కాలం 
బతిచంచల మగుట న ఱుుఁగర్యా మహాతాె!  
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12-6-కంద పదాము 
నర్పతులమహిమ నంతయు 
నుర్గాధ్వపుుఁ డెైన నొడువ నోపుఁడు; ధ్ాతిిం 
జిర్కాల మే్ల్ల యింద్ే 
పర్ువడి నడుఁగుదుర్ు వార్ు భాింతులు నగుచున్.  

12-7-కంద పదాము 
గజ తుర్గాద్వశ్రలీను 
నిజ మని నమెంగరాదు; నితామును హ్ర న్ 
గజిబిజి లేక తలంచిన 
సుజనులకును నతనియందుుఁ జొర్ుఁగా వచుున్.  

12-8-వచనము 
మఱియుుఁ గణివంశజుండగు సుశర్ుెండను రాజుదయించిన వాని హింసరంచి 
తదాృతుాండంధజిాతీయుం డయిన వృషలుం, డధర్ెమార్్వర తయిెై, 
వసుమతీచకంీ బవకుీండెై యిేలు నంత వాని యనుజుండు కృషుణ ం డనువాుఁడు 
రాజ ై నిలుచు; నా మహామూర తకి శ్ాంతకర్ుణ ండును, వానికి బరర్ణమాసుండును, 
వానికి లంబో దర్ుండును, వానికి శిబిలకుండు, నతనికి మే్ఘసాితియు, వానికి 
దండమానుండును, వానికి హాలేయుం డగు నర షటకర్ెయు, వానికి ద్వలకుండు, 
నతనికిుఁ బురీషసేతుండును, వానికి సునందనుండును, నా రాజశ్ేఖ్ర్ునకు 
వృకుండును, వృకునకు జటాపుండును, జటాపునకు శివసాితియు, వాని 
కినర ందముండు, నా భూమీశునకు గోమతియును, వానికిుఁ బురీమంతుండును, 
నతనికి ద్ేవశ్రర్ుి ండును, వానికి శివసకందుండును, నతని కి యజఞశ్రలుండు, నా 
భవుానకు శీుతసకందుండు, వానికి యజఞశ తుిండు, వానికి విజయుం, డ 
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విిజయునికిుఁ జందబిీజుం డతనికి సులోమధ్వయు నిట ి  పె్కకం డుిదయించి 
ననూిటయిేుఁబద్వయాఱు హాయనంబులు ధ్ాతిిం బాల్లంచెద; ర్ంత 
నాభీర్ులేడుిర్ు, గరా్భులు పదుండుి, గంక వంశజులు పద్ాఱుగుర్ు, 
మే్ద్వనీభర్ంబు ద్ాల్లు యుండెద; ర్టమీుఁద యవను ల నమండుి, బర్బర్ులు 
పదునలు్ ర్ు, ద్ేశ్ాధ్ీశుల ై యిేల దర్ు; మఱియుం బదుమువుిర్ు 
గుర్ుండులును, బదునొకండుి మౌనులును, వేయుంద్ొమెనూిటతొమిెద్వ 
హాయనంబులు గరాింధులయి యిేల ద; ర్టమీుఁద నా మౌనవంశజు లగు 
పదునొకండుి తిిశతయుతం బెైన వతసర్ంబులు మతసర్ంబున నేల ద ; రా 
సమయంబునుఁ, గ ైల్లకిలు లను యవనులు భూపతు లగుదు; ర్ంత 
భూతనందుండు నవభంగ ర్ుండు శిశునందుండుుఁ దద్ా్ాతయగు 
యశ్లనందుండుుఁ బవిీర్కుండు వీర్లు వీర్ుల ై షడుతతర్శత హాయనంబు లేల ద; 
ర్ంత నా రాజులకుుఁ బదుమువుిర్ు కుమార్ు లుదయించి యందు నార్ు్ ర్ు 
బాహిి కద్ేశ్ాధ్వపతు లయిెాదర్ు; కడమ యేిడుిర్ును గోసలాధ్వపతు లయిెాద; 
ర్ంత వ ైఢూర్ా పతులు నిషధ్ాధ్వపతుల ై యుండెదర్ు; పుర్ంజయుండు 
మగధద్ేశ్ాధ్వపతియిెై పుటిట , పుళింద యదు మదది్ేశవాసు లగు హమనజాతి 
జనులు బహి్ెజాఞ నహమనుల ై హ్ర భకిత విర్హితుల ై యుండ, వార కి ధరోెపద్ేశంబు 
సేసర, నారాయణభకిత నితాంబు నుండునట ి గాుఁ జేసర, బలపరాకమీవంతు ల ైన 
క్షతిియవంశంబు లడంచి, పద్ాెవతీనగర్ పర పాలకుండెై యాగంగా పయిాగ 
పర్ాంతం బగు భూమినేలుఁ గలండు; శూదపిాియు లగు రాజులును, 
వాితుాలును,బాషండులు నగు విపుు లును గల్లగ  సౌరాష్ాట ర వంతాాభీరార్ుాద 
మాళ్వ ద్ేశ్ాధ్వపతు లయిెాదర్ు, సరంధుతీర్ంబులుఁ జందభిాగా పాింతంబులుఁ 
గాశ్రెర్మండలంబున మే్ధ్ావిహమనుల ై మిే్చాేకార్ు లగు రాజులు భూభాగం 
బేలుచు, ధర్ెసతాదయాహమనుల ై, కోీధమాతసర్ాంబుల, సీత ర బాల గో ద్విజాతులుఁ 
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వధ్వయింప రోయక, పర్ధన పర్సీత రపర్ు ల ై, ర్జసతమోగుణర్తు ల ై, యలపజీవు 
ల ై, యలపబలు ల ై హ్ర  చర్ణార్విందమకర్ంద ర్సాసాిదులు గాక తమలో 
ననోినా వ ైరానుబంధుల ై సంగాీమర్ంగంబుల హ్తు లయెిాద; రా 
సమయంబునుఁ బజిలు తచీుల వేష భాష్ాదుల ననుసర ంచి యుండెదర్ు; 
కావున. 

12-3- కలకయవతార్ంబు 

12-9-కంద పదాము 
ద్వనద్వనమును ధర్ెంబులు, 
ననయము ధర్ నడుఁగ పో వు నాశుర్ాముగా 
విను వర్ణ చతుషకములో; 
న నయుఁగ ధనవంతుుఁ డెైన నేలు ధర తిిన్.  

12-10-కంద పదాము 
బలవంతుుఁ డెైన వాడే 
కులహమనుం డెైన ద్ొ డాగుణవంతుుఁ డగుం 
గల్లమియుుఁ బల్లమియుుఁ గల్లగ న 
నిలలోపల రాజ తండె; యిే మన వచుున్.  

12-11-వచనము 
అట ి గాన జనంబులు లోభుల ై, జార్తి చోర్తాిదులచేత దవిాహమనుల ై వనాశ్ాక 
మూల ఫలంబులు భుజించుచు, వన గ ర  దుర్్ంబులం గృశ్రభూతుల ై దుర ాక్ష, 
శ్రత, వాతాతప, క్షుధ్ా, తాపంబులచేత భయంపడి, ధనహమనుల ై 
యలాపయుషుకలు, నలపతర్శరీర్ులున ై యుండ రాజులు చోర్ుల ై 
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సంచర ంచుచు,నధర్ెపవిర్తనుల ై వరాణ శమీ ధర్ెంబులు విడనాడి, శూదపిాియుల ై 
యుండెద; ర్ంత నోషధు లలపఫలదంబులు, మే్ఘంబులు జలశూనాంబులు, 
ససాంబులు నిసాసర్ంబులు నగు; నిట ి  ధర్ెమార్్ంబు దకిక యునియెిడ 
ముకుందుండు దుషటనిగహీ్ శిషటపర పాలనంబుల కొఱకు శంబల గాీమంబున 
విషుణ యశుం డను విపుు నకుుఁ గలకయవతార్ుండెై ద్ేవతా బృందంబులు నిరీక్ింప, 
ద్ేవదతత  ఘోటకార్ూఢుండెై దుషటమిే్చేజనంబులం దన మండలాగంీబున 
ఖ్ండమభూతులం జేయు; నపుపడు ధ్ాతీిమండలంబు విగతకూీర్జన మండలంబెై 
తేజర లుి ; నంత నర్ులు విషుణ ధ్ాాన వందన పూజాద్వ విధ్ానాసకుత ల ై 
నారాయణపరాయణు లయి వర తల ి ద; ర ట ి  కలకయవతార్ంబున నిఖిల జనులు 
ధనుా లయిెాద; ర్ంతటుఁ గృతయుగ ధర్ెంబయి నడచుచుచుండు; జంద ిభాసకర్ 
శుక ీగుర్ువులేక రాశి గతులయినం, గృతయుం బయి తోుఁచు; రాజేంద్ాి! గత 
వర్తమాన భావికాలంబులు; భవజానెంబు మొదలు నంద్ాభిషేక పర్ాంతంబుుఁ 
పంచదశ్ాధ్వకశతోతతర్ సహ్సి హాయనంబులయి యుండు; నంతట నారాయణుం 
డఖిల దుషట రాజదింసంబు గావించి ధర్ెంబు నిల్లప్ర వ ైకుంఠనిలయం డగు;”నని 
చెప్రపన. 

12-12-కంద పదాము 
మునినాథ! యిే విధంబున 
ఘనతర్ముగుఁ జంద ిసూర్ా గహీ్ముల జాడల్ 
సనుుఁ? గాలవర్తనకమీ 
మొనర్ుఁగ న ఱిుఁగ ంపవయా ముదము దల్లర్పన్.  

12-13-వచనము 
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అనిన నటిగాక, యని చెపపుఁ దొ్డంగ ; “వినుము; సపతర ి మండలాంతర్్తంబు 
లయిన పూర్ి ఋక్షదియి సమమధాంబు నందు నిశ్ాసమయంబున నొకక 
నక్షతంిబు గానిప్రంచిన కాలంబు మనుషా మానంబున 
శతవతసర్పర మితంబయిెా నే నా సమయంబున జనారా్నుండు నిజపదంబునుఁ 
బొ దల ; నా వేళ్న  ధ్ాతిీమండలంబు కల్ల సమాకాీంతం బయిెాుఁ; గృషుణ ం 
డెంతకాలంబు భూమి యందుుఁ బవిర తంచె, నంత కాలంబునుగల్ల సమాకాీంతంబు 
గాదు; మఘానక్షతంి బందు సపతర్ుి లు నే ఘసంిబునుఁ జర యింతు రా 
ఘసంిబునుఁ గల్ల పవిేశించి వేయునినూిఱు వరి్ంబు లయి యుండు; నా 
ఋషరసంఘంబు పూరాిష్ాడ కర గ నం గల్ల పవిృదధంబు నొందు; నే ద్వవసంబున 
హ్ర  పర్మపదపాిపుత ం డయెిా; నా ద్వవసంబు నంద కల్ల పవిేశించి 
ద్వవాాబాసహ్సంిబు సనిన యనంతర్ంబు నాలవ పాదంబునుఁ గృతయుగ 
ధర్ెంబు పాిపత ం బగు. 

12-14-చంపకమాల 

నర్వర్! తొంటి భూపతుల నామ గుణంబులు, వృతతచిహ్ిముల్, 
సరర యును, ర్ూప సంపదలుుఁ, జ నిగురాజాము, లాతెవితతముల్ 
వర్ుస నడంగ ుఁ గాని, యట వార్ల కీర్ుత లు నిర్ెలంబుల ై 
యుర్వడి భూమిలో నిల్లచి యునివి నేుఁడును రాజశ్ేఖ్రా!  

12-15-వచనము 
శంతనుని యనుజండగు ద్ేవాప్రయు, నిక్ాికువంశజుండగు మర్ుతుత ను, 
యోగయుకుత ల ై కలాపగాీమనిలయుల ై కల్లయుగాంతంబున వాసుద్ేవప్ేిర తుల ై, 
పజిల నాశమీాచార్ంబులు దపపకుండ నడపుచు, నారాయణసెర్ణంబు నితాం 
బొ నర ు, క ైవలాపదపాిపుత లగుదు; ర కకర్ణి నాలుగుయుగంబుల రాజులును నే 
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న ఱింగ ంచిన పూర్ిరాజనుాలును, వీర్ందఱును సమసతవసుత  సంద్యహ్ంబుల 
యందు మమత నొంద్వ యుతాసహ్వంతుల ై యుండి ప్రదప నీ భూతలంబువదల్ల 
నిధనంబు నొంద్వర ; కావునుఁ గాలంబుజాడ యిెవిర కిం గానరాదు; మతూపర్ుిలు 
హ్ర ధ్ాాన పర్వశుల ై దయాసతాశ్ౌచశమదమాద్వ పశిసతగుణంబులం బసిరదుధ  ల ై 
నడచి; ర్ట ి  గావున. 

12-16-కంద పదాము 
ధర్ెము సతాముుఁ గీర తయు 
నిర్ెలదయ విషుణ భకిత నిర్ుపమ ఘన స 
తకర్ె మహింసావతిమును 
నర ెల్ల గలవార  పుణుా లవనీనాథా!  

12-17-తేటగతీి 

ఈ జగంబేలు తొలి్లటి రాజవర్ులు 
కాలవశమున నాయువు లో్ లుపోయి 
నామమాతాివశిషుఠ  ల ైనార్ు; గాన 
సలుపవలవదు మమత న చుట నృపాల!  

12-18-వచనము 
గరాింధులయిన నర్పతులం జూచి భూద్ేవి హాసాంబు సేయు; “శతుి క్షయంబు 
సేసర యెివిర కి నీక తామ యిేలుచుండెద” మనియిెడి మోహ్ంబునం 
బితృపుతభిాితలకు భాింతి గల్లపంచి, యనోానా వ ైరానుబంధంబులం గలహ్ంబు 
సేసర, ర్ణర్ంగంబులుఁ దృణపాియంబులుగా దే్హాదులు వర ాంచి, 
నిరా్ర్లోకపాిపుత ల ైన పృథు యయాతి గాధ్వ నహ్ుష భర్తార్ుా న మాంధ్ాతృ సగర్ 
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రామ ఖ్టాింగ ధుంధుమార్ ర్ఘు తృణబిందు పుర్ూర్వ శంతను గయ భగీర్థ 
కువలయాశి కకుతథా నిషధ హిర్ణాకశిపు వృత ిరావణ నముచి శంబర్ భరమ 
హిర్ణాాక్ష తార్కాదుల ైన రాజులును, ద్ెైతుాలును ధర్ణికి మమతింబునం జేసర 
కద్ా కాలవశంబున నాశంబు నొంద్వ? ర్ద్వ యంతయు మిథాగాన సర్ింబునుం 
బర తాజించి “జనారా్న, వ ైకుంఠ, వాసుద్ేవ, నృసరంహ్” యని నిర్ంతర్ హ్ర  
కథామృతపానంబు సేసర, జరా రోగ వికృతులం బాసర హ్ర పదంబు నొందు మని 
చెప్రప. 

12-19-తేటగతీి 

ఉతతమశ్లి కుుఁ డనన విుఁ డునివాడు; 
సనుితుండగు న విుఁడు సకల ద్వశల; 
నటిట  పర్మే్శిర్ునిుఁ జితతమందు నిల్లప్ర 
తదు్ ణంబులు వర ణంపు ధర్ణినాథ!  

12-4- కల్లయుగధర్ె పికార్ంబు 

12-20-వచనము 
అనిన శుకయోగీందుినకు రాజేందుిం డిటినియిె; “కల్లయుగం బతిపాప 
సమిెళితంబు; గాన దుర తంబు లేలాగున రాకుండుఁ జేయుదుర్ు? కాలం బే 
కమీంబున నడచుుఁ? గాలసిర్ూపకుం డెైన హ్ర  పభిావం బేలాగునం గానుఁబడు? 
నీ జగజాా లం బెవిిధంబున నిలుచు?” నని యడిగ న రాజేందుినకు 
శుకయోగీందుిం డిటినియిెుఁ;“ గృత తేతిా ద్ాిపర్ కల్ల యుగంబులను యుగ 
చతుషటయంబును గమీంబుగాుఁ బవిర తంచు, ధర్ెంబునకు సతా దయా తపో  
ద్ానంబులు నాలుగు పాదంబుల ై నడచు; శ్ాంతిద్ాంతాతెజాఞ న 
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వరాణ శమీాచార్ంబులు మొదలగునవి గల్లగ  ధర్ెంబు మొదటి యుగంబున 
నాలుగు పాదంబులం బర పూర్ణం బెై పవిర తలుి ; శ్ాంతిద్ాంతికరాెచర్ణాద్వ ర్ూపం 
బగు ధర్ెంబు మూుఁడు పాదంబుల ర ండవ యుగంబునం బవిర తలుి ; 
విపాిర్ునాహింసావతి జపానుష్ాట నాద్వ లక్షణంబులు గల్లగ  ధర్ెంబు ర ండు 
పాదంబుల మూడవ యుగంబునం ద్ేజర లుి ; మఱియు జనులు గల్లయుగంబున 
దర్ెర్హితులు, ననాాయకార్ులు, కోీధమాతసర్ాలోభమోహాద్వ దుర్ు్ ణ విశిషుట లు, 
వరాణ శమీాచార్ర్హితులు, దురాచార్ులు, దుర్నిభక్షకులు, శూదసిేవార్తులు, 
నిరా్యులు, నిష్ాకర్ణవ ైర్ులు, దయాసతాశ్ౌచాద్వ విహమనులు, ననృతవాదులు, 
మాయోపాయులు, ధనవిహమనులు, ద్యషెైక దృకుకలున ై పాపచర తులగు రాజుల 
సేవించి, జననీజనక సుత సో దర్ బంధు ద్ాయాద సుహ్ృజానులం బర తాజించి, 
సుర్తాప్ేక్షుల ై కులంబులం జ ఱచుచుండెదర్ు; మఱియు క్ామ డామర్ంబులం 
బజిా క్షయం బగు; బాిహ్ెణులు దుష్రతిగహీ్విహార్ుల ై యజాఞ ద్వకర్ెంబులు 
పద్ార్థపర్ుల ై చేయుచు హమనుల ై నశించెద; ర్ట ి గాన యిా కల్లయుగంబున నొకక 
ముహ్ూర్తమాతంి బయిన నారాయణసెర్ణ పరాయణుల ై మనంబున 
‘శ్రనీృసరంహ్ వాసుద్ేవ సంకరి్’ణాద్వ నామంబుల నచంచల భకితం దలంచు 
వార్లకుుఁ గీతుశత ఫలంబు గలుగు; నట ి  గావున రాజ శ్ేఖ్రా! నీ మద్వ 
ననవర్తంబు హ్ర ం దలంపుము; కల్ల యనేక దుర తా లయంబు గాన, యొకక 
నిమే్షమాతంిబు ధ్ాానంబు సేసరనం బర్మ పావనతింబు నొంద్వ కృతార్ుథ ండ 
వగుదు” వని పల్లకి మఱియును. 

12-21-కంద పదాము 
మూడవ యుగమున న ంతయు 
వేడుక హ్ర కీర్తనంబు వ లయుఁగ ధృతిచేుఁ 
బాడుచుుఁగృష్ాణ ! యనుచుం 
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గీడీంితుర్ు కల్లని దలుఁచి కృతమతు లగుచున్.  

12-5- కలపపిళ్య పికార్ంబు 

12-22-వచనము 
అనినుఁ గలపపిళ్య పకిార్ం బెటినిన నతం డిటినియిెుఁ; “జతుర్ుాగ సహ్సంిబులు 
సనిన నద్వ బహి్ెకు నొకక పవలగు; నా కీమంబున రాతిియు వర ధలుి ; నంత 
బహి్ెకు నొకకద్వనం బగుటవలన నద్వ న ైమితితక పళి్యం బనంబడు; నందు 
విధ్ాత సమసత  లోకంబులం దన యాతె యందు నిల్లప్ర శయనింప పకిృతి 
వినషటంబయిన నద్వ పాికృత పళి్యం బని చెపపంబడు; నా పళి్య పికార్ంబు 
విను; మిట ి  పవలు న ైమితితక పళి్యంబును, రాతిి పాికృత పళి్యంబు నగుట 
గల్లగ న, నద్వ యజునకు ద్వనపమిాణం; బిటిట  ద్వనపమిాణంబున 
మునూిటయఱువద్వ ద్వనంబు లయిన నలువకు నొకక సంవతసర్ంబు 
పర పూర్ణం బగుుఁ; దదితసర్ంబులు శతపర మితంబు లయిన. 

12-23-సీస పదాము 
అంత లోకేశున కవసానకాలంబు; వచిున నూఱేండుి  వసుధలోన 
వరి్ంబు లుడిగ న వడిుఁ దప్రప మానవుల్; దప్రప నాుఁకటుఁ జికిక నొప్రప నొంద్వ 
యనోానాభక్షుల ై యా కాలవశమున; నాశ మొంద్ెద; ర్ంత నల్లనసఖ్ుుఁడు 
సాముద ిదైె్హిక క్ాెజాత ర్సములుఁ; జాతుర ుఁ గ ర్ణాళిచేతుఁ గాలప 

12-23.1-తటేగతీి 

నంతుఁ గాలాగ ి సంకరి్ణాఖ్ా మగుచు 
నఖిల ద్వకుకలు గలయంగ నాకమీించు 
నటిటయిెడ నూఱువరి్ంబు లాదుకొనుఁగ 
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వీుఁకతోడుత వాయువుల్ వీచు నపుడు.  

12-6- పిళ్య విశ్షేంబులును 

12-24-వచనము 
శత హాయనంబులు ధ్ారాధర్ంబులు మహాఘోషంబుతోడం గర కరోపమానంబు 
లయిన నీర్ధ్ార్ల నిఖిలజగంబును శంబర్మయంబు చేసరన బహిాెండంబెలి 
జలమయం బగుటంజేసర, భూమి హ్ృతగంధ గుణంబయి కబంధంబున 
ల్మనంబగు; ననీిర్ంబు జీర్ణర్సగుణంబెై తేజంబున నడంగు; నా తేజంబు 
వాయువందు నషటర్ూపంబయి కలయు; నా పవనుండు గతసపర్శగుణుండెై 
నభంబున సంకమీించు; నా యాకాశంబు విగతశబాంబయి భూతాద్వం బవిేశించుుఁ 
ద్ెైజసంబెైన మహ్దూిపం బనహ్ంకార్ంబెై వ ైకార కగుణసమే్తంబెై, 
యింద్వయింబుల లయించు; నహ్ంకార్ంబును సతాత వద్వగుణంబులు గసీరయించు; 
నవి కాలచోద్వతం బైెన పకిృతి యందడంగు; నా పకిృతి యనాద్వయు నితాంబు 
నవాయంబు నవాఙ్ఞెనసగోచర్ంబున ై సతత వర్జసతమోగుణ ర్హితంబయి, 
మహ్ద్ాద్వ సనిివేశంబు లేక సిపాిదావసాథ ర్హితంబయి, పృథవవాాద్వహమనంబెై 
యపతిర్కయంబగు; ద్ానిని మూలభూతంబయిన పదంబని చెపుపచుందుర్ు, 
కాలవిపర్ాయం బయి, పుర్ుష్ావాకుత లు విల్మనం బగునద్వ పాికృత పళి్యం 
బనంబడు” నని చెప్రప “మఱియు నొక విశ్ేషంబు వినుము; 
బుద్ీధంద్వయిార్థర్ూపంబులచే జాఞ నంబు తద్ాశయీం బయి వ లుంగు; 
దృశాతాిదియతిరేకంబులచే నద్వ యాదాంతంబులు గలద్ెై యుండుుఁ; ద్ేజంబునకు 
ద్ీపచక్షూర్ూపంబులు వేఱు గానియట ి  బుద్ీధంద్వయిార్థంబులు పరార్థమూర తకి 
ననాంబులు గానేర్వు; బుద్వధసంభ వంబు పధి్ానంబు; 
జాగతీసవపిసుషుపత యవసాథ బేధం బాతెమయంబెై, బుద్వధయుకతంబెైన యోగంబునం 
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బర ణమించుుఁ; బాిణిజాతం బీశిర్ునందు లయోదయంబులు వొందుచుండు; 
సర్ింబు ననోానాాపాశయీంబెై యాదాంతవంతంబగుట, నవసుత వ ై వర తంచు; నొకక 
తేజంబు బహ్ుర్ంధంిబులం గానంబడు వడువున నొకక పర్మాతె 
ప్ెకుకవిధంబుల భావింపంబడు; హాటకంబు ప్ెకుకర్ూపంబులం గలద్ెైన, 
నేకంబయిన తెఱంగునుఁ బర్మాతె నేకంబుగా భావింపవలయు; నేతంిబులకు 
మే్ఘావర్ణంబు దలంగ  నపుపడు భాసకర్మండలంబు గనిప్రంచు కర్ణి 
బంధహేతువ ైన యహ్ంకార్ం బాతెజాఞ నంబునం ద్వర్సకృతంబెైన యపుపడే 
పర్మాతె నిర్ెలంబయి తోుఁచు; నా పర్మాతెను నిర్ంతర్ంబును దలంచుచు, 
యోగులు తద్ేకాయతతచితుత ల ై యుందుర్ు; కాలవేగంబున సర్ిపపించంబునకు 
నవసాథ ంతర్ంబులు గలు్ చుండుుఁ; బర్మే్శిర్ మూర త యైెిన కాలంబున 
నభంబునం బగలు తార్కంబులు గానరాని కర్ణిం గానంబడక, కలాపవసథలు 
చర ంచు; నితా న ైమితితక పాికృతికాతాంతికంబు లని పళి్యంబు చతుర ిధంబుల ై 
పర్ుఁగు; నందులంగలుగు నారాయణుని ల్మలావతార్ంబులుఁ గమలభవ 
భవాదులయిన వచింపనోపర్ు; నే న ఱింగ నయంతయుం జ ప్రపతి; 
సంసార్సాగర్ంబు ద్ాుఁట హ్ర  కథ యన డు నావయ సహాయంబు గాని వేఱొ కటి 
లే” దని చెప్రప. 

12-25-ఉతపలమాల 

 ఏను మృతుండ నౌదు నని యింత భయంబు మనంబులోపలన్ 
మానుము; సంభవంబు గల మానవకోటికుుఁ జావు నితామౌుఁ; 
గాన హ్ర ం దలంపు; మికుఁ గల్దు జనెము నీకు ధ్ాతిిప్ెై; 
మానవనాథ! ప ంద్ెదవు మాధవలోకనివాససౌఖ్ాముల్.  
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12-7- తక్షకదషుఠ డెనై పరకీ్నిెృతి 

12-26-వచనము 
రాజేంద్ాి! జరామర్ణ హేతుకంబయిన శరీర్ంబున నుండు జీవుండు 
ఘటంబులలోుఁ గనంబడు నాకాశంబు ఘటనాశంబయిన మహాకాశంబునం జేర్ు 
తెఱంగున, శరీర్పతనంబగుడు నీశిర్ుం గలయుుఁ, ద్ెైలనాశ పర్ాంతంబు వర త 
తేజంబుతోడ వర తంచు కర్ణి ద్ేహ్కృతం బగు భవంబు 
ర్జససతతవతమోగుణంబులచేతం బవిర తంచు; నాతె నభంబు మాడిక ధుివంబెై 
యనంతంబెై వాకాత వాకతంబులకుుఁ బర్ంబెై యుండు; నిటాి తె నాతెసుథ నిుఁ గా జేసర, 
హ్ర  నిజాకార్ంబు భావించుచుండుట విశ్ేషంబు; నినుిుఁ దక్షకుండు గఱవ 
సమర్ుథ ండు గాుఁడు; హ్ర ం దలంపుము; ధన గృహ్ద్ారాపతాక్ేతపిశుపకిర్ంబుల 
వర ాంచి, సమసతంబు నారాయణార్పణంబు సేసర, విగతశ్లకుండవ ై నితాంబును 
హ్ర ధ్ాానంబు సేయు” మని వినిప్రంచిన రాజేందుిండును గుశ్ాసనాసీనుండెై 
జనారా్నుం జింతించుచుండె; నంత శుకుండును యథేచాేవిహార్ుండయి 
చనియెి; నిటుఁ గుీదుధ ండెైన బాిహ్ెణోతతమునిచేుఁ బేరి తుండెైన తక్షకుండు 
ద్విజర్ూపంబుుఁ ద్ాల్లు, పరీక్ిదిధ్ార్థంబుగా నేతెంచుచుండి మార్్మధాంబునుఁ 
గాశాపుం డను సర్పవిషహ్ర్ణసమర్ుథ ం డగు నొకక విపుు నిం గని యతని 
నపర మిత ధనపది్ానంబునుఁ దుిపుత ం గావించి, పరీక్ినిికటంబునకు రాకుండు 
నటలి నర ు, యంతటుఁ బరీక్ినెహారాజు చెంతనునివార్ల చేతి కొకక ఫలం బిచిు 
చనిన, వారా ఫలంబు రాజున కిచిున నతండా ఫలంబు నాసాిద్వంచినం 
గ మీిర్ూపంబున నందుండి వ డల్ల మహాభయంకర్ ర్ూపంబునం గాకోదర్ంబెై 
రాజుం గఱచిన నతండు నా క్షణంబ విష్ాగ ిచే భసీెభూతుం డయిెా; నటిట  
యవసర్ంబున భూమాంతర క్షంబుల నుండు నిఖిలపాిణు లాశార్ాకర్ం బగు 
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తనెర్ణంబు గని హాహార్వంబులు సేసర; ర్ంత నీ యర్థంబు నతని తనయుం డెైన 
జనమే్జయుండు విని కోీధ్ావేశంబున సర్పపళి్యం బగు నట ి  యజఞంబు 
సేయుచుండ సహ్స ిసంఖ్ాలు గల సర్పంబులు హ్తంబు లయిెా; నా 
సమయంబునుఁ దక్షకుండు రాక వాసవాలయంబున నుండుట యిెఱింగ  
“సహేందతిక్షకా యానుబూిహి” యను ప్ేిషవాకాంబు నొడువు నంతుఁ; దక్షక 
సహితుం డయి విమానముతో నిందుిండు సాథ నభంిశంబు నొంద్వ పడుచుండ, 
నతతఱి నాంగీర్సుం డేతెంచి పరీక్ితతనయుని బహ్ుభంగులం గీర తంచి. 

12-8- సర్పయాగ విర్మణ 

12-27-చంపకమాల 

మృతియును జీవనంబు నివి మే్ద్వనిలోపల జీవకోటికిన్ 
సతతము సంభవించు; సహ్జం బిద్వ; చోర్ హ్ుతాశ సర్ప సం 
హ్తులను దప్రప నాుఁకటను బంచత నొంద్ెడు నటిట  జీవుుఁడున్ 
వ తలను బూర్ికర్ె భవవేదన లగందుచుుఁ గుందు న పుపడున్.  

12-28-వచనము 
అట ి గావున నసంఖ్ాంబుల ైన దందశూకంబులు హ్తం బయిెా; 
శ్ాంతమానసుండవ ై, కోీధంబు వర ాంపు మనిన గుర్ూపద్వషట పకిార్ంబున 
సర్పయాగంబు మానియుండె; నంత ద్ేవతలు గుసుమవృషరట ుఁ గుర యించి; రా 
రాజనుాండు మంతిిసమే్తుండెై నగర్పవిేశంబు సేసె; బాధా బాధకలక్షణంబులు 
గల విషుణ మాయా చోద్వత గుణవాాపార్ంబుల నాతె మోహ్పడుం గావున, నటిట  
మాయావికార్ంబులం బర తాజించి, తద్ాశయీిాకృతమానసుండెై వర తంచుచు, 
పర్నిందసేయక, వ ైర్ంబు వర ాంచి, భగవతపద్ాంభోజభకిత సంయుకుత ండెై 
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తిర్ుగునతండు హ్ర పదంబుుఁ జేర్ు; నని చెప్రప వ ండియు సూతుండు పర్మ 
హ్రి్ సమే్తుండెై శ్ౌనకున కిటినియిె. 

12-9- పురాణానుకమీణకి 

12-29-కంద పదాము 
ధ్ార్ుణిుఁ బారాశర్ుాన 
కార్ుాలు ప్ెైలుుఁడు సుమంతు జ ైమిని మునులున్ 
ధ్ీర్ుుఁడు వ ైశంపాయనుుఁ 
డార్య నలువుర్ును శిషుాల ై యుండిర్గ న్.  

12-30-వచనము 
వార్లు ఋగాజు సాసమాధర్ింబు లనియిెడు నాలుగు వేదంబుల 
వాాసో పద్వషటకమీంబున లోకంబులం బవిర తంపుఁ జేసర” ర్ని చెప్రపన, నా కమీం 
బెటిని శ్ౌనకుం డడిగ న సూతుండు సెపపంద్ొడంగ ;” నాద్వయందుుఁ జతుర్ుెఖ్ుని 
హ్ృదయంబున నొక నాదం బుదావించె; నద్వ వృతిత  నిరోధంబువలన 
మూరీతభవించి వాకతంబుగాుఁ గనుపటెట ; నటిట  నాద్యపాసన వలన యోగ జనంబులు 
నిష్ాపపుల ై ముకితనొందుదు; ర్ందు నోంకార్ంబు జనియించె; నద్వయిె 
సర్ిమంతోిపనిషనూెలభూత యగు వేదమాత యని చెపపంబడు; నా 
యోంకార్ంబు తిిగుణాతెకంబెై యకారోకార్ మకార్ంబు లన డు తిివర్ణర్ూపం బెై 
పకిాశించుచుండె; నంత భగవంతుం డగు నజుండా పణివంబువలన 
సిర్సపరాశంతసోథ ష్ాెద్వ లక్షణ లక్ితం బగు నక్షర్ సమమాియంబు గల్లపంచి, 
తతసహాయాంబునం దన వదన చతుషటయంబువలన వేదచతుషటయంబు 
గలుగంజేసె; నంత నతని పుతుి లగు బహి్ెవాదులా వేదంబులం దదుపద్వషట 
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పకిార్ంబుగా నభాసరంచి, యాకమీంబున వార్లు దమ శిషాపర్ంపర్లకు 
నుపద్ేశించి; ర్ట ి  వేదంబులు సమగంీబుగాుఁ బతిియుగంబున మహ్ర్ుి లచే 
నభాసరంపంబడియిె; నటిట  వేదంబులు సమగంీబుగుఁ బఠ యింప నశకుత లగు 
వార్లకు సాహాయాంబు సేయుటక ై ద్ాిపర్యుగాద్వ యందు భగవంతుండు 
సతావతీ ద్ేవి యందుుఁ బరాశర్ మహ్ర ికి సుతుండెై యవతర ంచి, యా వేదరాశిం 
గమీముెన ఋగాజు సాసమాధర్ింబు లన నాలుగు విధంబులుగ విభజించి, 
ప్ెైల వ ైశంపాయన జ ైమిని సుమంతు లనియెిడు శిషావర్ులకుుఁ గీమంబుగనా 
వేదంబుల నుపద్ేశించె; నందు బెైలమహ్ర ి సేకొని ఋగేిదం బనంతంబు లగు 
ఋకుకలతోుఁ జేర  యుండుటం జేసర బహ్ిృచశ్ాఖ్ యని చెపపంబడు; నంత నా 
ప్ెైలుం డిందపిిమితికి భాషకలునకు నుపద్ేశించె; బాషకలుం డా సంహితం 
జతుర ిధంబులుుఁ గావించి శిషుాలగు బో ధుాండు యాజఞవలుకయండుుఁ 
బరాశర్ుండు నగ ిమితుిండు నను వార కి నుపద్ేశించె; నిందపిమిితి దనసంహిత 
మాండూకేయున కుపద్ేశించె; మాండూకేయుండు ద్ేవమితుిం డనువానికిం 
జ ప్ెప; నతనికి సౌభరాాద్వ శిషుాలనేకుల ై పవిర తలి్ల; ర్ందు సౌభర సుతుండు 
శ్ాకలుాండు ద్ా నభాసరంచిన శ్ాఖ్ న ైదు విధంబులుగ విభజించి; వాతుసయండు 
మౌద్లుాండు శ్ాల్మయుండు గోముఖ్ుండు శిశిర్ుం డన డు శిషుాల కుపద్ేశించె; 
నంత జాతుకర ణ యనువానికి వా ర్ుపద్ేశింప నతండు బలాకుండు ప్ెైంగుండు 
వ ైతాళ్ళండు విర్జుం డనువార  కుపద్ేశించె; నద్వయునుంగాక మునుి 
వినిప్రంచిన బాషకలుని కుమార్ుండెైన బాషకల్ల వాలఖిలాాఖ్ాసంహితను 
బాలాయని గార్ు్ యండు కాసార్ుం డనువార్లకుం జ ప్ెప; ని తెతఱంగున 
బహ్ిృచసంహిత లనేక పకిార్ంబులం బూరోికత బహి్ెర్ుి లచే ధర యింపంబడె; 
యజురేిదధర్ుం డగు వ ైశంపాయనుని శిషాసంఘంబు నిఖిల కతీువుల 
నాధిర్ాకృతాంబుచేుఁ ద్ేజర లిర ; మఱియు నతని శిషుాుఁడగు యాజఞవలుకయండు 
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గుర్ిపరాధంబు సేసరన, నా గుర్ువు కుప్రతుం డెై యధ్ీతవేదంబుల మర్లం 
దనకిచిు ప మెనిన నతండు ద్ాను జద్వవిన యజుర్్ణంబును దదుకతకమీంబునుఁ 
గకీక, నవి ర్ుధ్వరాకతంబగు ర్ూపంబు ద్ాల్లున యజుర్్ణాధ్వషరఠ త శ్ాఖ్ాధ్వద్ేవతలు 
తితితర పక్షుల ై వానిని భుజియించిర ; ద్ానంజేసర యా శ్ాఖ్లు తైెతితరీయంబు 
లయిెా; నంత నిరేిద్వ యగునా యాజఞవలుకయం డపర మిత నిరేిదంబు నొంద్వ, 
యుగతీపంబున సూర్ుాని సంతుషుట ం గావింప, నతండు సంతసరలి్ల హ్య 
ర్ూపంబుుఁ ద్ాల్లు యజుర్్ణంబు నతని కుపద్ేశించె; గావున నద్వ 
వాజసనేయశ్ాఖ్ యని వాకుీవింబడె; నంత నా యజుర్్ణంబు కాణి 
మాధాంద్వనాదులచే నభాసరంపంబడె; నిట ి  యజురేిదంబు లోకంబునుఁ బవిర తల ి ; 
సామ వేద్ాధే్ిత యగు జ ైమినిమహ్ర ి దన సుతుండగు సుమంతునికి 
నుపద్ేశించె; నతుఁడు సుకర్ుెండను తన సుతునకుుఁ ద్ెల్లప్ె; నతం డా 
వేదమును సహ్సశి్ాఖ్లుగా విభజించి, కోసలుని కుమార్ుండెైన 
హిర్ణానాభునికిని, దన కుమార్ుండగు పౌషపంజి యనువానికి నుపద్ేశించె; 
నంత వార ర్ువుర్ును బహి్ెవేతతలగు నావంతుాలు నుద్ీచుాలను నేనూర్ు్ ర కి 
నుపద్ేశించి, వార ని సామవేదపార్గులంగాుఁ జేసర; ర ట ి  సామవేదంబు లోకంబున 
వినుతి నొంద్ె; మఱియు నధర్ివేతత  యగు సుమంతు మహ్ర ి ద్ానిం దన 
శిషుాన కుపద్ేశింప నతండు వేదదర్ుశండు పథుాండను శిషుాల కుపద్ేశించె; 
నందు వేదదర్ుశుఁడనువాుఁడు శ్ౌలాకయని బహి్ెబల్ల నిరోా షుండు 
ప్రపపలాయనుండను వార్లకును,బథుాం డనువాుఁడు కుముదుండు శునకుండు 
జాబాల్ల బభుి వంగ ర్సుండు సెైంధవాయనుం డనువార్లకు నుపద్ేశించి 
పకిాశంబు నొంద్వంచె; నితెతఱంగున నధర్ివేదంబు వృద్వధనొంద్ె: నిటిఖిల వేదంబుల 
యుతపతిత  పచిార్ కీమంబుల ఱింగ ంచితి; నింకం బురాణకమీం బెట ట లనిన 
వినిప్రంతు, వినుము; లోకంబునుఁ బురాణపవిర్తకు లనం బసిరదుధ లగు తయిాార్ుణి 
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కశాపుండు సావర ణ యకృతవణిుండు వ ైశంపాయనుండు హార తుం డను నార్ు్ ర్ు 
మజానకుండును వాాసశిషుాండును నగు రోమహ్రి్ణునివలన గహీించి; ర్టిట  
పురాణంబు సరా్ ద్వ దశలక్షణలక్ితంబుగా నుండు; మఱియు గ్ందఱ  ా
పురాణంబు పంచలక్షణ లక్ితం బనియుుఁ బలుకుదు; ర్టిట  పురాణ 
నామానుకమీంబుుఁ బురాణవిదులగు ఋషులు సెప్ెపడు తెఱంగున న ఱింగ ంతు; 
వినుము, బాిహ్ెంబు పాదెంబు వ ైషణవంబు శ్ ైవంబు భాగవతంబు 
భవిషో్ ాతతర్ంబు నార్ద్ీయంబు మార్కండేయం బాగేియంబు బహి్ెక ైవర్తంబు 
ల ైంగంబు వారాహ్ంబు సాకందంబు వామనంబు క్ర్ెంబు మాతసయంబు 
బహిాెండంబు గార్ుడంబు నని పదున నిమిద్వ మహాపురాణంబులు, మఱియు 
నుపపురాణంబులుం గలవు; వీనిం ల్లఖించినం జద్వవిన వినిన దుర ంతంబు 
లడంగు” నని సూతుండు శ్ౌనకాదులకుం జ ప్రపన వార్ు “నారాయణగుణ 
వర్ణనంబును దతకథలును జ ప్రపతి; వింక ద్యషకార్ులుుఁ బాపమతులు 
న విిధంబున భవాబాిం దర ంతు,రా కమీంబు వకాకణింపవే” యని యడిగ న 
న ఱింగ ంపం దలంచి యిటినియిె. 

12-10- మార్కండేయోపాఖ్ాానంబు 

12-31-కంద పదాము 
తొలి్లటి యుగమునుఁ దపములుఁ 
బలి్లదులగు ఋషుల మహమి భాషరంపుఁగ ర్ం 
జిల ి డు మార్కండేయుం 
డులింబున హ్ర ని నిల్లప్ర యుడుగక బది్వక న్.  

12-32-వచనము 



2997 పో తన తలెుగు భాగవతము – ద్ాిదశ సకంధము 
 

23 ఏప్రిల్ 2014                    http://www.telugubhagavatam.com/ 

లోకంబులు గలాపంతసమయంబునం గబంధమయంబులయి, యంధ కార్ 
బంధుర్ంబులయి యునియిెడ నేకాకి యయి చర ంచుచు బాలార్కకోటి తేజుం 
డయిన బాలుని హ్ృదయంబునం బవిేశించి యనేక సహ్స ివతసర్ంబులు ద్వర గ  
వటపతశి్ాయి యయిన యబాబలునిుఁ గమీెఱుఁ గనియెి” నని చెప్రపన 
శ్ౌనకాదులు సూతునిం గనుగ్ని, “యా మునీందుినకు నీ పభిావం 
బెట ి గల్లగ ?”నని యడిగ న నతం డిటినియిె. 

12-33-కంద పదాము 
భూవినుత! బహి్ెచర్ాము 
ద్ా వదలక నిషఠ చేతుఁ దథాము గాుఁగన్ 
భావించి హ్ర ుఁదలంచుచుుఁ 
గోవిదనుతుుఁడెై మృకండు గుణముల వ లసెన్.  

12-34-వచనము 
ఇట ి దపంబు సేయు నతనికి హ్ర హ్ర్ులు పతిాక్షంబయి “వర్ం బడుగు” మనిన 
గుణగణాఢుాం డయిన కుమార్ు నడిగ న ”నటి కాక” యని యతండు గోర న 
వర్ంబిచిు యంతరాధ నంబు నొంద్వ; ర్నంతర్ంబ యముెనికి మార్కండేయుం 
డుదయించి నియమ నిష్ాఠ  గర షుఠ  డయి యుండ; మృతుావు వానిం బాశబదుధ ం 
జేసరన న ద్వర ు మితితని ధ్వకకర ంచి, పద్వవేల హాయనంబులు తపంబు సలుప, 
నిందుిండు భయంపడి యముెని వర్ుని యుగతీపంబు భంగపఱచుటకు 
ద్ేవతాంగనలం బంప, వారే తెంచున డుఁ బుషపఫలభర తంబును; మతతమధుకర్ 
శుక ప్రకాద్వ శకుం తలార్వ నిర్ంతర్ ద్వగంతర్ంబును; జాతివ ైర్ ర్హిత మృగ 
పక్ికుల సంకులంబును, సార్స చకవీాక బక క్ీంచ కార్ండవ కోయషరట  కాద్వ 
జలవిహ్ంగమాకుల్లత సరోవర్ సహ్స ిసందర్శనీయంబును నగు నా 
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తపో వనంబున జటావలకలధ్ార  యిెై హ్వావాహ్నుండునుంబో ల ుఁ దపంబు 
సేయు మునీందుినిం గని యయాంగనలు వీణావేణు వినోద గానంబుల 
నలవర ంప మ్మచుక ధ్ీరోద్ాతుత ం డగు నముెనీందుిని గ లినోపక యిందుిని 
కడకుం జని; ర్ంత హ్ర  యతని తపంబునకుుఁ బసినుిండెై యావిర్ావించినం 
గనుగ్ని ”ద్ేవా! నీ ద్వవానామసెర్ణంబునంజేసర యిా శరీర్ంబుతోడన యనేక 
యుగంబులు బదిుకు నట ి  గాుఁజేయవే” యనినం గర్ుణించి యిచుుటయును. 

12-35-తేటగతీి 

జగము ర్క్ింప జీవులుఁ జంప మనుపుఁ 
గర్తవ ై సర్ిమయుుఁడవ ై కానిప్రంతు 
వ చట నీ మాయుఁ ద్ెల్లయంగ న విుఁ డయపు? 
విశిసనుిత! విశ్ేిశ! వేదర్ూప!  

12-36-మతేతభ వికీీడతిము 
బలభినుెఖ్ా ద్వశ్ాధ్వనాథవర్ులున్ ఫాలాక్ష బహిాెదులున్ 
జలజాతాక్ష! పుర్ంద రాద్వ సుర్ులుం జర ుంచి నీ మాయలం 
ద్ెల్లయన్ లేర్ుఁట! నా వశంబె తెల్లయన్? ద్ీనార తనిర్ూెల! యు 
జావలపంకేర్ుహ్పతలిోచన! గద్ాచకాీంబుజాదాంకితా!  

12-37-వచనము 
అని వినుతించి, “ద్ేవా! నీ మాయం జేసర జగంబు భాింతం బెై యునియద్వ; 
యిద్వ ద్ెల్లయ నానతీవలయు” నని యడిగ న నతండు న ఱింగ ంచి చనియిె, 
మునియును శివపూజ సేయుచు హ్ర సెర్ణంబు సేయ మఱచి శతవరి్ంబులు 
ధ్ారాధర్ంబులు ధ్ారావరి్ంబుచే ధరాతలంబు నింప, జలమయంబెై 
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యంధకార్బంధుర్బెైన, నంత నా తిమిర్ంబునం గనుిగానక భయంపడి 
యునియెిడ నా జలమధాంబున నొక వటపతంిబునం బదెరాగ 
కిర్ణపుంజంబుల, ర్ంజిలుి  పాదపదెంబులుగల బాలునిం గని, మొొకిక యతని 
శరీర్ంబు పవిేశించి, యనేక కాలం బనంతం బగు జఠరాంతర్ంబునం ద్వర గ ; 
యతని చర్ణారావింద సంసెర్ణంబు సేసర; వ లువడి క్ుఁగల్లంపంబో యిన 
మాయుఁ గ ైకొని యంతరాధ నంబునొంద; మునియు న పపటియటి సాిశమీంబు సేర  
తపంబు సేయుచుని సమయంబున. 

12-38-చంపకమాల 

నిల్లచిన శంకర్ుం గనియు నితాసుఖ్ంబుల నిచుు గ్ర  యి 
ముెల హ్ర్! భూతిభూషణసముజావలగాతుినిుఁ గంటె, యిెంతయున్ 
వలనుగ వానితోడ నొక వాటపుమాటను బలకుఁగాుఁ దగున్ 
సలల్లతమ్మైన యిా తపసర జాడ వినంగడు వేడక యయిెాడిన్.  

12-39-వచనము 
అనిన శంకర్ుండును శ్ాంకరీసమే్తుం డయి నభంబుననుండి ధర్ణీ 
తలంబునకు నేతెంచి యితర్ంబు గానక యేికాగచీితుత ండగు నముెనిం గని తన 
ద్వవాయోగమాయా పభిావంబుచేత నతని హ్ృదయంబునం బవిేశించి 
చతురాబహ్ుండును, విభూతి ర్ుద్ాిక్షమాల్లకాధర్ుండును, ద్వశిూల డమర్ుకాద్వ 
ద్వవాసాధన సమే్తుండును, వృషభవాహ్ నార్ూఢుండును, నుమాసమ్ేతుండున ై 
తన సిర్ూపంబు గనంబఱచిన విసెయంబునొంద్వ యముెని యా 
పర్మే్శిర్ుని ననేక పకిార్ంబుల సుత తియించిన, నపుప డముెని 
తపఃపభిావంబునకు మ్మచిు “మహాతాె! పర్మశ్ ైవుండ” వని పర్మే్శిర్ుం 
డానతిచిున మార్కండేయుండును శంకర్ు నిరీక్ించి, “ద్ేవా! 
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హ్ర మాయాపభిావంబు దురి్భం; బయాద్వ భవతసందర్శనంబునం గంటి; 
నింతియచాలు; న ైన నొకకవర్ంబు గోర ద; నారాయణచర్ణాంబుజ ధ్ాానంబును, 
మృతుాంజయంబునుం గలుగు నట ి  గాుఁగృప సేయవే” యని పాిర థంచినుఁ 
గృపాసముదుిండెై “యటిగాక” యని “జరారోగవికృతులు లేక కలపకోటి 
పర్ాంతంబు నాయువుం, బుర్ుషో్ తతముని యనుగహీ్ంబుుఁ గలుగు” నని 
యానతిచిు యమెహాద్ేవుం డతరాధ నంబు నొంద్ె” నని చెప్రప యిా 
మార్కండేయోపాఖ్ాానంబు వాిసరన వినినం జద్వవినను మృతుావు ద్ొలంగు నని 
మఱియు నిటినియిె; హ్ర  పరాయణుం డగు భాగవతుండు ద్ేవతాతంర్ 
మంతాింతర్ సాధనాంతర్ంబులు వర ాంచి, దురా్నులం గూడక నిర్ంతర్ంబు 
నారాయణ గోవింద్ాద్వ నామసెర్ణంబు సేయుచునుండె నేని నటిట  
పుణాపుర్ుషుండు వ ైకుంఠంబున వసరయించు; మఱియు హ్ర  విశిర్ూపంబును 
జతుర ిధ వూాహ్భేదంబును, జతుర్ూెర్ుత లును, ల్మలావతార్ంబులును జ పప 
నగోచర్ంబు లనిన శ్ౌనకుం డిటినియిె. 

12-40-కంద పదాము 
హ్ర కథలు, హ్ర చర తమిు, 
హ్ర ల్మలావర్తనములు నంచిత రీతిం 
బర్ువడి న ఱిుఁగ తి మంతయుుఁ 
సుర్నుత! యనుమాన మొకటి స పపడెడి మద్వన్.  

12-11- ద్ాిదశ్ాద్వతాపికార్ంబు 

12-41-వచనము 
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“అద్వ యిెయాద్వ యనిన లోకచక్షువు చైెతమిాసంబు మొదలుగా నేయిే 
మాసంబున నేయిే నామంబునం బవిర తంచుం; జ పపవే” యని యడిగ నుఁ 
“జ ైతంిబుననుండి చెైతాిద్వ ద్ాిదశమాసంబుల సౌర్గణ సపతకం బీశిర్ నియుకతంబెై 
నానాపకిార్ంబుల సంచర ంచు; నా కమీంబు ద్ొ లి్ల శుకుండు విషుణ రాతునికిుఁ 
ద్ెల్లప్రన చందంబునం జ ప్ెపద” నని సూతుం డిటినియిె “శ్రమీనాిరాయణ 
సిర్ూపుం డగు మారాత ండుం డేకసిర్ూపుం డెైన, నతనిం గాల ద్ేశ కియీాద్వ 
గుణములం బటిట ఋషు లనేక కమీంబులుఁ నభివర ణంచి భావించుచునివా; రా 
పకిార్ం బెటినినుఁ జ ైతంిబున సూర్ుాండు ధ్ాత యను నామంబు ద్ాల్లు కృతసథల్ల 
హేతి వాసుకి ర్థకృతుత  పులసుత యండు తుంబుర్ుండు నన డు పర జనులతోుఁ 
జేర కొని సంచర ంచు; వ ైశ్ాఖ్ంబున నర్ాముండను పే్ర్ు వహించి పులహ్ుం 
డయజుండు పహిేతి పుంజికసథల్ల నార్దుండు కంజనీర్ుం డను ననుచర్సహితుండెై 
కాలంబు గడుపుచుండు; జేాషఠ ంబున మితాిభిద్ానంబున నతిి పౌర్ుషేయుండు 
తక్షకుండు మే్నక హాహా ర్థసినుండను పర జనులతోడం జేర  వర తంచుచుండు; 
నాష్ాఢంబున వర్ుణుండను నాహ్ియంబు నొంద్వ వసరషుట ండు ర్ంభ 
సహ్జనుాండు హ్ూహ్ువు శుకుీండు చితసిినుండను సహ్చర్ సహితుండెై 
కాలక్ేపంబు సేయుచుండు; శ్ాీవణంబున నిందుిండను నామంబుచే 
వావహ్ృతుండెై విశివసువు శ్లీత యిేలాపుతుిం డంగ ర్సుండు పమిిోచ 
చర్ుాండను సభుాలతోుఁ జేర  కాలంబు గడుపుచుండు; భాదపిదంబున 
వివసింతుండను నామంబు ద్ాల్లు యుగసీేనుండు వాాఘుొం డాసార్ుణుండు 
భృగు వనుమిోచ శంఖ్పాలుండు లోనుగాుఁ గల పర జనులతో నావృతుండెై 
కాలయాపనంబు సేయుచు నుండు. 

12-42-కంద పదాము 
ధర్లోుఁదిష్ాట రి హ్ియమును 
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నిర్వుగ ధర యించి ధ్ాతిికింపుదల్లర్పం 
జర యించుచు నభమందున్ 
సర్సరజహితుుఁడాశియుజము సయానుఁగడుపున్ 

12-43-వచనము 
ఈ మాసంబున ఋచీకతనయుండు కంబళాశుిండు తిలోతతమ బహి్ో ెప్ేతుండు 
శతజితుత  ధృతరాషుట ర ం డిషంభర్ులను సభుాలతోడుఁ గూడి కాలంబు 
గడుపుచుండుుఁ; గార తకమాసంబున విషుణ వని వావహ్ర ంపుఁ బడి యశితర్ుండు 
ర్ంభ సూర్ావర్ుసుుఁడు సతాజితుత  విశ్ాిమితుిండు మఘాప్ేతుుఁ డను 
పర జనవర్్ంబుతోుఁ గూడి కాలంబు నడపుచుండు; మార్్శిర్ంబునం దర్ామ 
నామ వావహ్ృతుండెై కశాపుండు తార్గుక్షాండు ఋతసేనుం డూర్ిశి 
విదుాచేతుిుఁడు మహాశంఖ్ుం డన డు ననుచర్ులం గూడి చర ంచుచుండుుఁ; 
బుషామాసంబున భగుండను నామంబు ద్ాల్లు సూుర్ుా ం డర షటనేమి యూర్ుణ ం 
డాయువు కరోకటకుండు పూర్ిచితిత  యన డు సభాజన పర వృతుండెై 
కాలక్ేపంబు సేయుచు నుండు; మాఘమాసంబునుఁ బూష్ాహ్ియంబు వహించి 
ధనంజయుండు వాతుండు సుషేణుండు సుర్ుచి ఘృతాచి గ్తముండను 
పర జన పర వృతుండెై చర యించుచు నుండు. 

12-44-కంద పదాము 
కతీు నామంబు ధర ంచియుుఁ 
జతుర్తుఁ బాల్లంచుచుండుుఁ జాతుర్ాకళా 
ర్తుుఁడెై సహ్సకిిర్ణుుఁడు 
మతియుతు లౌననుఁ దపసామాసము ల్మలన్.  
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12-45-వచనము 
అందు వర్ుసుండు భర్ద్ాిజుండు పరా్నుాండు సేనజితుత  విశుిం డెైరావతుం 
డనువార్లతో న నసర కాలయాపనంబు సేయుచుండు; నిట ి  ద్ాిదశమాసంబుల 
నపర మే్య విభూతులచేుఁ ద్ేజర లుి చు నుభయ సంధాల నుపాసరంచు జనుల 
పాపసంఘంబుల నునూెలనంబు సేయుచుుఁ, బతిిమాసంబును బూరోికత 
పర జన షటకంబు వ ంటనంట నుభయలోక నివాసులగు జనంబుల 
క ైహికాముషరెకఫలంబుల నొసంగుచు ఋగాజు సాసమాధర్ిణ మంతంిబులుఁ 
బఠ యించుచు, ఋషర సంఘంబులు సుత తియింపుఁ బురోభాగంబున నపసర్స 
లాడ, గంధర్ుిలు పాడ, బహి్ె వేతతలగు నఱువద్వవేవుర్ు వాలఖిలామహ్ర్ుి  
లభిముఖ్ుల ై నుతించుచు నర్ుగ, నధ్వక బలవేగ విరాజమానంబులగు 
నాగరాజంబులు ర్థయనియనంబు సలుప, బాహాబల పితిష్ాఠ గర షుఠ లగు న ైర్ృత 
శ్ేషీుఠ లు ర్థ పృషటభాగంబు మోచి తోియుచుండ ననాద్వ నిధనుండగు 
నాద్వతుాండు పతిికలపంబున నిట ి  కాలయాపనంబు సేయుచుుఁ ద్ేజర లిచుండు; 
నట ి  గావున నివి యనిియు వాసుద్ేవమయంబులుగాుఁ ద్ెల్లయు” మని 
పౌరాణికోతతముం డగు సూతుండు శుకయోగీందుిండు పాియోపవిషుట ం డగు 
పరీక్ినిర్పాలున కుపద్ేశించిన తెఱంగున న ైమిశ్ార్ణా వాసు లగు శ్ౌనకాద్వ 
ఋషరశ్ేషీుఠ లకుుఁ ద్ెల్లప్ె; నిటిట  పురాణర్తిం బగు భాగవతంబు వినువార్ును 
బఠ యించువార్ును ల్లఖియించు వార్ును నాయురారోగ ైాశిర్ాంబులు గల్లగ  
విషుణ సాయుజాంబు నొందుదు; ర్ద్వ యునుంగాక. 

12-46-తేటగతీి 

పుషకర్ం బందు ద్ాిర్కాపుర్ము నందు 
మథుర్ యందును ర్విద్వన మందు న వుఁడు 
పఠన సేయును ర్మణతో భాగవతము 
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వాుఁడు తర యించు సంసార్వార ధ నపుడ.  

12-47-కంద పదాము 
శ్రరీ్మణీర్మణ కథా 
పారాయణచితుత నకును బతికిుఁ బరీక్ి 
దూార్మణున క ఱిుఁగ ంచెను 
సార్మతిన్ శుకుుఁడు ద్ాిదశసకంధములన్.  

12-12- పురాణగీంథ సంఖ్ాలు 

12-48-వచనము 
మఱియు నష్ాట దశపురాణంబు లందల్ల గంీథసంఖ్ా ల టినిన బహి్ెపురాణంబు 
దశసహ్సగింీథంబు; పాదెంబేుఁ బద్వయిెైదువేలు; విషుణ పురాణం 
బిర్ువద్వమూుఁడుసహ్సంిబులు; శ్ ైవంబు చతుర ింశతిసహ్సంిబులు; శ్రభీాగవతం 
బష్ాట దశసహ్సంిబులు; నార్దంబు పంచవింశతిసహ్సంిబులు; మార్కండేయంబు 
నవసహ్సంిబు; లాగేియంబు పద్వయేినువేలననూిఱు; భవిషో్ ాతతర్ంబు 
పంచశతాధ్వకచతురా్శసహ్సింబులు; బహి్ెక ైవర్తం బష్ాట దశసహ్సంిబులు; ల ైగం 
బేకాదశసహ్సంిబులు; వారాహ్ంబు చతుర ింశతిసహ్సంిబులు; సాకదం 
బెనుబద్వయొకకవేల నూఱు; వామనంబు దశసహ్సింబులు; క్ర్ెంబు 
సపతదశసహ్సంిబులు; మాతసయంబు చతురా్శసహ్సంిబులు; గార్ుడంబు 
పంద్ొమిెద్వ సహ్సంిబులు; బహిాెండంబు ద్ాిదశసహ్సింబు ల్లట ి  చతురి్క్షగంీథ 
సంఖ్ాాపమిాణంబులం బవిర తలుి  నీ పదున నిమిద్వ పురాణంబుల మధాంబున 
నదుల యందు భాగీర్థవ విధంబున, ద్ేవతల యందుుఁ బదెగర్ుాని మాడికుఁ, 
ద్ార్కలందుుఁ గళానిధ్వ గర మ, సాగర్ంబులందు దుగాా ర్ణవంబు చందంబున, 
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నగంబులను హేమనగంబు భాతి, గహీ్ంబుల విభావసుకర్ణి, ద్ెైతుాలందుుఁ 
బహిిాదుని భంగ , మణులందుుఁ బదెరాగంబు రేఖ్, వృక్షంబులందు 
హ్ర చందనతర్ువు రీతి, ఋషులందు నార్దు మాడిక, ధ్ేనువులందు 
గామధ్ేనువు పో ల్లక, సూక్షెంబులందు జీవుని తెఱంగున, దురా్యంబు లందు 
మనంబు చ్పుపన, వసువు లందు హ్వావాహ్నుని పో ుఁడిమి, నాద్వతుాలందు 
విషుణ వు కర్ణి, ర్ుదుిల యందు నీలలోహితుని రీతిని, బహి్ెలందు భుిగువు 
స బగున, సరదుధ ల యందుుఁ గప్రలుని ల్మల, నశింబులందుుఁ 
నుచెైేశరేవంబులాగున, దరీికర్ంబులందు వాసుకి ర్ూపంబున, మృగములందుుఁ 
గేసర  చెలువున, నాశమీంబులందు గృహ్సాథ శమీంబు కిీయ, వర్ణంబులలో 
నోంకార్ంబు నిర్ువున, నాయుధంబులుఁ గార్ుెకంబు సోయగంబున, యజఞంబుల 
జపయజఞంబు చాడుపన, వతింబులం దహింస కర్ణి, యోగంబు 
లంద్ాతెయోగంబు ర్మణ, నోషధుల యందు యవల స బగున, 
భాషణంబులందు సతాంబు ఠేవ, ఋతువులందు వసంతంబు పౌిఢి, 
మాసంబులందు మార్్శ్రరి్ంబు మహిమ, యుగంబులందుుఁ గృతయుగంబు నోజుఁ 
ద్ేజర లుి ; నిటిట  భాగవతపురాణంబు పఠ యించి విషుణ సాయుజాంబుుఁ జ ందుదు; 
ర్ని మఱియు నిటినియిె. 

12-49-కంద పదాము 
సకలాగమార్థ పార్గుుఁ 
డకలంక గుణాభిరాముుఁ డంచిత బృంద్ా 
ర్క వందా పాదయుగుుఁ డగు 
శుకయోగ కి వందనంబు స ర ద్వ నొనర్ుత న్.  

12-50-సీస పదాము 
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సకలగుణాతీతు సర్ిజుఞ  సరేిశు; నఖిలలోకాధ్ార్ు, నాద్వద్ేవుుఁ 
బర్మదయార్సో ద్ాాసరతుుఁ ద్వదిశ్ాభి; వంద్వత పాద్ాబుా  వనధ్వశయను 
నాశితీమంద్ార్ు నాదాంతశూనుాని; వేద్ాంతవేదుాని విశిమయునిుఁ 
గ్సుత భ శ్రవీతస కమనీయవక్షుని; శంఖ్ చక ీగద్ాసర శ్ార్్గధర్ుని 

12-50.1-తటేగతీి 

శ్లభనాకార్ుుఁ బీతాంబరాభిరాము 
ర్తిరాజితమకుటవిభాిజమానుుఁ 
బుండరీకాక్షు మహ్నీయ పుణాద్ేహ్ుుఁ 
దలతు నుతియింతు ద్ేవకీతనయు న పుడు.  

12-51-మతేతభ వికీీడతిము 
అని యిా రీతి నుతించి భాగవత మాదాంతంబు సూతుండు సె 
ప్రపన సంతుషటమనసుక ల ై విని మునుల్ ప్ేిమంబునం బదెనా 
భునిుఁ జితతంబున నిల్లప తదు్ ణములన్ భూషరంచుచున్ ధనుాల ై 
చని రాతీెయ నికేతనంబులకునుతాసహ్ంబు వర ధలిుఁగన్.  

12-13- పూర ణ 

12-52-కంద పదాము 
జనకసుతాహ్ృచోురా! 
జనకవచోలబావిప్రనశ్ ైలవిహారా! 
జనకామితమంద్ారా! 
జననాద్వకనితాదుఃఖ్చయసంహారా!  
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12-53-మాల్లని 

జగదవనవిహార!ీ శతుిలోకపహిారీ! 
సుగుణవనవిహార!ీ సుందరీమానహార!ీ 
విగతకలుషపో షీ! వీర్వరాాభిలాషీ! 
సిగుర్ుహ్ృదయతోషీ! సర్ిద్ాసతాభాషీ!  

12-54-గదాము 
ఇద్వ శ్ర ీపర్మే్శిర్కర్ుణాకల్లత కవితావిచితి కేసనమంతిిపుత ిసహ్జ  పాండితా 
పో తనామాతా ప్రియశిషా వ ల్లగందల నార్యణ నామధ్ేయ  పణిీతంబెైన శ్ర ీ
మహాభాగవతంబను మహాపురాణంబు నందు రాజుల  యుతపతితయు, వాసుద్ేవ 
ల్మలావతార్ పకిార్ంబును, గల్లయుగధర్ె  పకిార్ంబును, బహి్ెపళి్య 
పకిార్ంబును, బళి్య విశ్ేషంబులును,  దక్షకునిచే దషుట ండెై పరీక్ినెహారాజు 
మృతినొందుటయు, సర్పయాగం  బును, వేదవిభాగకీమంబును, 
బురాణానుకమీణికయు, మార్కండేయో  పాఖ్ాానంబును, సూర్ుాండు 
పతిిమాసంబును వేరేిఱు నామంబుల  వేరేిఱు పర జనంబులతో జేర్ుకొని 
సంచర ంచు కమీంబును, తతతతుప  రాణగంీథసంఖ్ాలు నను కథలుగల 
ద్ాిదశసకంధము, శ్రమీహాభాగవత గంీథము సమాపతము. 

 
ఓం ఓం ఓం 

ఓ శ్ాంతిః శ్ాంతిః శ్ాంతిః 
సరేి జనాసుసఖినోభవంతు. 



 

అనుబంధము 
సకంధవార ీవృతాత లవార ీపద్ాాల ల కక. 
మొతతం గీంధంలో పదాగదాలు 9014+తసేతీో 771+ఆసతీో 276 = 10061 
 

పదాం 1 2 3 4 5.1 5.2 6 గీంధము 
మొతతం 577 335 1193 1152 210 196 606 10061 

వ. 147 82 246 315 56 51 108 2680 
క. 148 68 339 282 44 50 147 2610 
స.ీ 47 47 138 175 26 28 75 1047 
తసేతీో. 22 36 138 175 23 10 41 771 
మ. 56 41 69 33 9 1 10 587 
చ. 16 19 116 87 7 4 32 486 
ఉ. 50 10 53 19 5 3 49 475 
ఆ. 22 6 4 7 27 28 46 427 
త.ే 4 5 82 52 6 1 32 290 
శ్ా. 29 7 1 1 1   10 288 
ఆసతీో. 25 11     3 18 34 276 
మతత . 6   1 1   1 4 41 
త. 2 1 3 2 1   5 23 
గ. 1 1 1 1 1 1 1 14 
మా. 1 1 1 1 1     12 
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పదా 1 2 3 4 5.1 5.2 6 గీంధము 
ఇ.             1 4 
లగాీ .             3 4 
ఉతాస.             1 3 
కవి.       1       3 
లవి.               3 
సగాి.             1 3 
దం.     1         2 
మస.ి             1 2 
ఉప్ంే.               1 
తో.             1 1 
పంచ.               1 
భు. 1             1 
మంగ.             1 1 
మాని.               1 
వన.             1 1 
శ్లి .             1 1 
సస.ీ               1 
సగి ి .             1 1 
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సకంధవార ీవృతాత లవార ీపద్ాాల ల కక 
మొతతం గీంధంలో పదాగదాలు 9014+తసేతీో 771+ఆసతీో 276 = 10061 

పదాం 7 8 9 10.1 10.2 11 12 గీంధము 
మొతతం 531 838 802 1946 1482 137 56 10061 

వ. 163 236 283 530 395 47 21 2680 
క. 116 217 184 579 369 48 19 2610 
స.ీ 48 93 66 154 139 9 2 1047 
తసేతీో. 27 52 44 69 123 9 2 771 
మ. 34 70 47 137 76 2 2 587 
చ. 9 5 15 34 137 2 3 486 
ఉ. 35 9 29 126 82 4 1 475 
ఆ. 23 67 75 84 36 2   427 
త.ే 1 7 5 7 74 10 4 290 
శ్ా. 49 33 23 114 20     288 
ఆసతీో. 21 41 22 85 16     276 
మతత . 3 6 3 11 4 1   41 
త.     3 6       23 
గ. 1 1 1 1 1 1 1 14 
మా. 1 1 1 1 1 1 1 12 
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పదా 7 8 9 10.1 10.2 11 12 గీంధము 
ఇ.     1 2       4 
లగాీ .         1     4 
ఉతాస.         2     3 
కవి.         2     3 
లవి.       2 1     3 
సగాి.         2     3 
దం.       1       2 
మస.ి         1     2 
ఉప్ంే.       1       1 
తో.               1 
పంచ.       1       1 
భు.               1 
మంగ.               1 
మాని.       1       1 
వన.               1 
శ్లి .               1 
సస.ీ           1   1 
సగి ి .               1 
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